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  في العالم القديم تواريخ الجماعات اليهودية: الجزء األول

 

  إشكالية التاريخ اليهودي: الباب األول

  

 تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية 

Jewish His tory or His tories  of the Jewish Communities  

وهو مصطلح . صهيونية والغربية، ويف الكتابات العربية املتأثرة اال مصطلح يتواتر يف الكتابات» التاريخ اليهودي«
مراحله التارخيية  تاريخ يهودي مستقل عن تواريخ الشعوب واألمم كافة، كما يفترض أن هذا التاريخ له يفترض وجود

اعلون داخله مع عدة تاريخ يضم اليهود وحدهم، يتف وهو. وفتراته املستقلة ومعدل تطوره اخلاص، بل وقوانينه اخلاصة
ومفهوم التاريخ اليهودي مفهوم حموري . وبعض األشكال االجتماعية الفريدة عناصر مقصورة عليهم، من أمهها دينهم

وتفسري سلوك وواقع  وتستند إليه مفاهيم االستقالل اليهودي األخرى ومعظم النماذج اليت تستخدم لرصد تتفرع منه
  .أعضاء اجلماعات اليهودية

 

العهد  لقد جاء يف. التشكيل احلضاري الغريب، سواء يف جانبه الديين أو يف جانبه االقتصادي رب املصطلح جبذوره يفيض
إذ ملاذا خيتار اإلله (الكمونية الواحدية  واالختيار يعين درجة من درجات احللولية. »اختار الشعب « القدمي أن اخلالق 

حللول والكمون اإلهلي يف األمة إىل أن وصل احللول إىل مرحلة وحدة ا وقد تزايد). شعباً دون الشعوب األخرى؟
منهما دون  اإلله والشعب وتارخيه وأرضه وأصبح هناك جوهر واحد لألمة واإلله، ال يوجد الواحد الوجود فتوحد

يل والزمين واملقدس واملطلق والنسيب، واألز) اآلخر، ويتم على هذا النحو زوال ثنائية اخلالق واملخلوق واإلله والشعب
 حمط عناية االله، بل يصبح جتسيداً لفكرة مقدسة ومطلقة، فيتداخل املطلق والنسيب ويصري تاريخ هذا الشعب). والتارخيي

العهد (فإن كتاب اليهود املقدس  ومن هنا،. واملقدس واملدنس، وتصبح أية حادثة تقع لليهود ذات داللة دينية عميقة
العربانيني وهم خيرجون من مصر ديهم ذراع اإلله القوية وتنقذهم من  أيضاً سجل تارخيهم، حيث يتم تقدميهو ) القدمي

املواثيق،  ويعقد اإلله معهم. م العذاب يف الصحراء ولكنه يسدد خطاهم يف غزوهم ألرض كنعان الغرق، مث يلحق
  .تاريخ اليهودية هو نفسه تاريخ اليهود وهلذا، أصبح. ويقبل منهم أفعاهلم كافة األخالقية منها وغري األخالقية
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ولذا، . وجعلت منه أحد كتبها املقدسة، كذلك ورثت احلضارة الغربية هذه الرؤية وكما ورثت املسيحية العهد القدمي
ريم يف الصحراء، مستمرين يف مس اإلنسان الغريب يعترب اليهود ورثة العربانيني القدامى؛ و يراهم يف عزلتهم ال يزالون فإن

وقد تبدى ذلك يف املفهوم الكاثوليكي للشعب الشاهد . العامل حنو كنعان عرب التاريخ اإلنساين بأسره ويف كل أرجاء
الربوتستانتية اليت جتعل  كما يتبدى يف املفاهيم االسترجاعية. التاريخ، شاهداً على عظمة الكنيسة الذي يقف على حافة

وقد متت علمنة . اخلالص وشرطاً لتأسيس الفردوس األرضي  صهيون يف اية التاريخ شرطاً لعمليةمن عودة اليهود إىل
فتحول اليهود من شعب يهودي مقدس له تاريخ يهودي مقدس إىل الشعب اليهودي  هذا املفهوم يف العصر احلديث،

هلم وجوداً وتارخياً  ليهود، كما تفترض أنوهذه كلها مفاهيم تفترض عزلة ا. صاحب التاريخ اليهودي الفريد املستقل
  .مستقلني

 

املالية (يهودي مستقل، اضطالع اليهود بدور اجلماعة الوظيفية  ومما دعم إحساس اإلنسان الغريب بوجود تاريخ
ليات خاضعة آل ومثل هذه اجلماعات يتم عزهلا عن بقية اتمع حىت تبدو وكأا. اتمعات الغربية يف) أواالستيطانية

اتمع، وخاضعة لآلليات واحلركيات التارخيية  وحركيات تارخيية مستقلة، مع أا يف واقع األمر جزء ال يتجزأ من
وقد ظل دور اجلماعة الوظيفية . تصعد بصعوده وبط بوطه رغم استقالهلا النسيب نفسها اليت خيضع هلا هذا اتمع،

حيث اضطلعت مجاعات   العامل الغريب، وذلك على عكس احلضارات الشرقيةتقريباً على اجلماعات اليهودية يف حكراً
  .إثنية ودينية خمتلفة، من بينها اليهود، بدور اجلماعة الوظيفية

لكن . إدراك اإلنسان الغريب لليهود وغين عن الذكر أن مفهوم التاريخ اليهودي مفهوم حموري يف الفكر الغريب ويف
واإلميان بنموذج التاريخ . حد، فهو مفهوم اختزايل بسيط إىل أقصى حد فهوم ضعيفة إىل أقصىاملقدرة التفسريية هلذا امل

  .واألخالقية كذلك له نتائجه السلبية ال من الناحية املعرفية وحسب، وإمنا من الناحية اإلنسانية اليهودي املستقل

ة، وتفسريه من خالل منوذج التاريخ اليهودي يبسط اليهودي أما من الناحية املعرفية، فإننا جند أن رصد واقع اجلماعات
إن. وجيعله تافها، كما أنه يضخم جوانب ثانوية منه ويتجاهل عناصر أساسية فيه هذا الواقع وخيتزله استقاللية أي بناء  

بطة به، كما تعين استقاللية األبنية احلضارية والرمزية املرت تارخيي تعين استقاللىة أبنيته االقتصادية واالجتماعية، وكذلك
وكذلك فإن استقاللية أي بناء تارخيي تعين أن هذا البناء يضم مجاعة. مرحلة من مراحله جتانسها النسيب يف كل من  

ولكن من. الناس ال وجود هلا خارجه وال ميكن فهم سلوكها إال يف إطار تفاعلها معه الثابت تارخييا أن اجلماعات  
نت تتسم بعدم التجانساليهودية املنتشرة يف العامل كا وعدم الترابط وبأن أعضاءها كانوا يوجدون يف جمتمعات خمتلفة  

فيهود اليمن، يف القرن التاسع. وأبنية حضارية اختلفت باختالف الزمان واملكان تسودها أمناط إنتاجية عشر، كانوا  
أما يهود الواليات املتحدة يف. يعيشون يف جمتمع صحراوي قبلي عريب سها، فكانوا يعيشون يف جمتمع حضري الفترة نف 

فإذا حبث املرء يف العنصر. رأمساىل غريب املشترك بني يهود الىمن ويهود الواليات املتحدة، لوجد أنه هو الدين اليهودي  
بل إن األنساق الدينية اليهودية. وهو عنصر واحد ضمن عناصر عديدة حتدد سلوك اليهودي وحسب، ذاا، بسبب  
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ة اجليولوجي التراكمي وبسبب غياب سلطة مركزية دينية،تركيب اليهودي ختتلف اختالفا حادا وجوهريا من حضارة إىل  
ولكل هذا، جند أن سلوك اليهودي اليمين حتكمه عناصر البناء التارخيي. اليهودية أخرى، ومن هنا نشأت قضية اهلوية  

تحدةالعريب الذي يعيش فيه، متاما كما حتكم سلوك يهود الواليات امل غري أن . مكونات البناء التارخيي الغريب واألمريكي 
منوذج التاريخ اليهودي، مبا يفترضه من وحدة وجتانس، جيعل املؤرخ يهمل كل عناصر عدم الوحدة وعدم التجانس اليت 

ة تشكل اجلانب األكرب يف مكونات واقع أعضاء اجلماعات اليهودية، وهي عناصر نتصور أا أهم من عناصر الوحد
  .والتجانس، وهلا قيمة تفسريية ورصدية أعلى

 

التاريخ املختلفة، وخصوصاً يف  ومن املعروف أن أعضاء اجلماعات اليهودية مل يكونوا من صناع القرار يف عصور
احلاكمة ومؤسسات صنع القرار باعتبارهم مجاعة وظيفية، وكانوا  فقد كانوا يقتربون أحياناً من أعضاء النخبة. الغرب

اجلماعات  ومما له داللته أن أول تاريخ ألعضاء. ولكن القرار ظل دائماً يف يد هذه النخبة. أخرى عدون عنها أحياناًيبت
هل ميكن « : بالعبارة التالية ، بدأ)1860  1793(اليهودية يف العصر احلديث، والذي كتبه أسحق ماركس يوسط 

بالنفي إن أراد املؤرخ أن ينظر إىل تاريخ العبيد خارج اإلطار  والواقع أن الرد. »أن يكتب تاريخ مستقل للعبيد؟ 
هو جزء  واحلضاري للمجتمعات اليت يوجدون فيها، ذلك أن تاريخ العبيد ليس تارخياً مستقالً بل السياسي واالجتماعي

كمن جذورها للجماعات اليهودية ت وما يهمنا هنا هو تأكيد أن األحداث الكربى اليت تقع. من تاريخ اتمع ككل
التاريخ اليهودي املستقل يوجه رؤية املؤرخ توجيهاً خاطئاً، إذ  وميكن القول بأن منوذج. وأسباا يف جمتمع األغلبية

اآلشورية أو  كظهور الدولة(إىل أن األحداث التارخيية الكربى اليت قررت مصري اجلماعات اليهودية  يذهب هذا النموذج
هذه األحداث، رغم مركزيتها وقدرا  وتصبح. تقع خارج نطاق هذا التاريخ اليهودي) ظهور اإلمربيالية الغربية

 .ثانوية التفسريية، أحداثاًً هامشية ذات أمهية

 

التاريخ؟ وهل تأيت الثورة الصناعية، مثالً، ضمن أحداث  إذا افترضنا جدالً وجود تاريخ يهودي مستقل، فما أحداث هذا
الغريب  ينتمي إىل التاريخ الغريب؟ والواقع أننا جند أن الثورة الصناعية حدث ضخم يف التاريخ هذا التاريخ، أم أا حدث

للكون يف القرن التاسع عشر، أي بعد  ترك أعمق األثر يف يهود العامل الغريب وأحدث انقالباً يف طرق حيام ورؤيتهم
م باعتبارهم يهوداً وإمنا باعتبارهم أقلية توجد داخل االنقالب مل حيدث هل لكننا جند أيضاً أن هذا. وقوعه بفترة وجيزة

قد حدث أيضاً ألعضاء  ومن هنا، فإننا جند أن هذا االنقالب يف طرق احلياة والرؤية للعامل. احلضاري الغريب التشكيل
 العامل العريب بالثورة ويف الوقت نفسه، مل يتأثر يهود. الغربية األغلبية وألعضاء اآلليات األخرى املوجودة داخل اتمعات

الصناعية يف  نفسها ويف الوقت نفسه، ذلك ألن التشكيل احلضاري العريب كان مبنأى عن هذه الثورة الصناعية بالدرجة
بالثورة الصناعية، وبالتايل فقد بدأ أثرها ميتد إىل  لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوايل قرن من الزمان يتأثر. بداية األمر

التشكيلة  أما يهود إثيوبيا، مثالً، فلم يتأثروا إال بشكل سطحي، ذلك ألن. بأغلبيتها وآلياا  العربيةمعظم اتمعات
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التحوالت الكربى اليت ترتبت على أحداث  االجتماعية االقتصادية اليت كانوا يعيشون يف إطارها ظلت مبنأى عن تلك
وبعبارة أخرى فإن اآلثار املترتبة للثورة . حىت وقتنا احلاضرطابع قَبلي  الثورة الصناعية، بل بقيت هذه التشكيلة ذات

يهودية على حدة، وترتبط  يف أعضاء اجلماعات اليهودية هي مسألة تتعلق بأثر الثورة الصناعية يف كل مجاعة الصناعية
  .كنفها هذه اجلماعات اليهودية أشد االرتباط بآثار هذه الثورة يف اتمعات اليت تعيش يف

 

ولو أن الباحث جعل هذا التاريخ اليهودي . ميكن أن يكون التاريخ اليهودي  هذا، فإن اإلطار املرجعي للدراسة الوعلى
عنق احلقائق  حتماً عن تفسري كثري من عناصر التفاوت وعدم التجانس يف هذا التاريخ، والضطر إىل يلّ مرجعاته لعجز

أو اضطر إىل ! يهود إثيوبيا ا حىت اآلن حدوثها وعدم تأثر بعضليفسر سبب تأثر يهود لندن بالثورة الصناعية فور 
خالل عناصر ثانوية أو ومهية، مثل رغبات اليهود وتطلعام ومتاسكهم  تفسري أحداث هذا التاريخ اليهودي الومهي من

اليهودي فإننا سنجد  وإذا تأملنا الدراسات اليت تفترض استقاللية التاريخ. اآلخرين هلم أو عطفهم عليهم ومدى اضطهاد
ومتت عدة هجمات ومذابح ضد « أو » إىل بالدهم  وكان بورش األميين متساحماً مع اليهود فأعادهم« : عبارات مثل
وبدأ اليهود يفكرون يف تقليد الشعوب األخرى لتصبح هلم حركتهم « أو  «  يف روسيا القيصرية1882اليهود عام 

بالعودة إىل  وكل هذه العبارات تفترض أن األحداث اليت تقع لليهود تفسر، »القومي يف فلسطني  القومية ووطنهم
ويتم جتاهل البناء اإلداري . التاريخ االفتراضي تارخيهم املستقل االفتراضي، وإىل رغبام وأحالمهم اليت يربرها هذا

 ، أو1882ة أو النظام القيصري يف عام على الشعوب املوالية هلا، أو أزمة الرأمسالي لإلمرباطورية الفارسية اليت اعتمدت

الشرق، وبالتايل حاولت حل  ظهور اإلمربيالية الغربية اليت كانت حتل مشاكل أوربا عن طريق تصدير هذه املشاكل إىل
عزل التجارب التارخيية للجماعات اليهودية عن سياقها  لكن. مسألتها اليهودية عن طريق إرسال إىل هود إىل الشرق

ولذا، فإن  .حيوهلا، يف احلقيقة، إىل أجزاء من واقع يهودي عام واحد ميكن فرض أي معىن عليه إلنساين العامالتارخيي ا
روسيا يف أواخر القرن التاسع عشر  كاضطهاد يهود فلسطني على يد الفرجنة أو اضطهاد يهود(وقائع اضطهاد اليهود 
وقائع ميكن تفسري كلٍّ منها يف سياقها التارخيي املختلف، هي  بدالً من أن تدرس من حيث) بسبب التحديث املتعثر
جزءاً من  شعب نفي من بلده، ويصبح االستيطان يف فلسطني وطرد الفلسطينيني من بالدهم ليس تصبح تعبرياً عن غربة

هاد اجلنس شعب افتراضي جتول بسبب اضط التشكيل االستعماري الغريب وإمنا النهاية السعيدة لتجوال شعب بال أرض 
  .الصهيونية احلل احلتمي والوحيد هلذه املأساة البشري له يف كل زمان ومكان  وتصبح الدولة

 

واإلنساين، فإننا  املعريف، سواء من ناحية الرصد أو من ناحية التفسري، وانتقلنا إىل اجلانب األخالقي وإذا ما تركنا اجلانب
كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري اجلاهز  ترض وجود جوهر يهوديسنكتشف أن منوذج التاريخ اليهودي املستقل يف

حيث يتجاوز هذا اجلوهر كل التحوالت ويصبغها . أعضاء اجلماعات لكل األشكال التارخيية اليت عاش يف إطارها
روح » أو» االستمرار اليهودي«أو » املاضي اليهودي«القوانني التارخيية املعروفة ويتخذ اسم  بصبغته ويتحدى مجيع
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مطلقات علمانية حتل حمل اإلله الذي يوجه  ، وهذه مجيعاً»املستقبل اليهودي«أو » الشعب اليهودي األزيل«أو » اليهودية
 يف إطاره(ومن هنا، فإننا نذهب إىل القول بأن مفهوم التاريخ اليهودي . احللولية التاريخ اليهودي حسب الرؤىة الدينية

التدرجيي هلذا اجلوهر الكامن  يل بدون إله حيث يصبح مسار هذا التاريخ هو التحققتعبري عن حلو) العلماين العلمي
شيء على هذا األساس، وتصبح مهمة املؤرخ هي البحث عن اجلوهر  ويتم تفسري كل. وللروح اليهودية الدينية القومية

أمراً ال   هذا جيعل التاريخ اليهوديكل. وكل ما يعبر عنهما، متجاهالً كل التفاصيل األخرى اليهودي والروح اليهودية
نفسه ويعبر عن منط أو أمناط حمددة متكررة ال  تاريخ يشبه البناء املصمت املنغلق على: عالقة له بالواقع اإلنساين الدنيوي

ي منفى مث عودة؛ املنفى هو احلدث الذ: وهذا النمط يأخذ الشكل التايل. املطلق تتعدى حدود تجلّي اجلوهر اليهودي
مث يتم التغلغل يف كنعاة  لليهود، والعودة هي الفعل الذي يأتون به، وهذا التاريخ يبدأ عادةً بالعبودية يف مصر يقع

النمط بالتهجري اآلشوري والبابلي، تليه العودة من بابل حسب  مث يتكرر. واالستيالء عليها وتأسيس اململكة العربانية
تيتو  مث يتكرر النمط مرة ثالثة دم اهليكل على يد. سيس الدولة احلشمونية، مث تأ)اهليكل الذي يؤسس(مرسوم بورش 

املنفى إىل قمتها يف اإلبادة النازية  وتصل حالة. وشتات اليهود وعجزهم بسبب عدم املشاركة يف السلطة وغياب السيادة
ويلي ). الفعل األكرب(ة الصهيونية احلركة الصهيونية مث تأسيس الدول ، مث تبدأ العودة من خالل تأسيس)احلدث األكرب(

عندها الدورات وخيتفي  للتاريخ تتوقف) مشيحانية(املنفيني من كل البالد، وهذا النمط يفترض دائماً اية  ذلك جتميع
  .اجلدل ويظهر الفردوس األرضي

 

الروح العلمية، وإمنا يتناىف   فقط معللتاريخ، بأمناطه اهلندسية املتكررة الرتيبة وايته القاطعة، ال يتناىف ومثل هذا التصور
اإلنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة اليت حوله، يتأثر ا ويؤثر  فهو يسقط عن اليهودي صفة. مع الروح اإلنسانية كذلك

 تكتسح الدولتني فالقوات اآلشورية والبابلية مل. شأن كل أعضاء اجلماعات اآلنية والدينية األخرى فيها، شأنه يف هذا

أزمة النظام القيصري مل تتسبب يف مذابح  كما أن. العربانيتني وحسب، بل اكتسحت معظم الطويالت اآلرامية وغريها
يف قطاعات كثرية من البورجوازية الروسية ويف مجاهري الشعوب  لليهود وحسب، بل كانت هلا آثار سلبية عميقة

إذ تضعه  ية اليهودي، وخيلع عليه هالة أسطورية ال تارخييةفنموذج التاريخ اليهودي يسقط إنسان .اإلسالمية وغريها
 .الفعلي خارج التاريخ اإلنساين

 

املصري «و» القَدر اليهودي«و «املاضي اليهودي«و» التاريخ اليهودي«: تقدم، استبعدنا متاماً مصطلحات مثل لكل ما
. »االستمرار اليهودي« بشكل مباشر مثل التاريخ اليهودي ، وكذلك سائر املصطلحات اليت تفترض وحدة»اليهودي

اجلوهر «و» العبقرية اليهودية«اليت تفترض هذه الوحدة بشكل غري مباشر مثل  كما استبعدنا كل املصطلحات
مصطلح  ، وهو»اجلماعات اليهودية«واستبدلنا بكل هذا مصطلحات تفترض التنوع وعدم التجانس مثل  .«اليهودي

. اتمعات اليت يعيش يف كنفها إىل هود  خاضعة لآلليات التارخيية اليت خيضع هلا أعضاءيفترض أن اجلماعات اليهودية
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ورد يف العهد القدمي واألحداث التارخيية اليت وقعت للعربانيني وللجماعات  وقد فصلنا متاماً بني التاريخ املقدس الذي
نستخدم مصطلحات مثل  ت اليهودية، ومن مث فإننا المن بعدهم، وفصلنا بني تاريخ اليهودية وتواريخ اجلماعا اليهودية

إال يف سياق احلديث عن » العصر التلمود» أو» الكومنولث األول«أو » هدم اهليكل«أو » مرحلة اهليكل األول«
 تشري إىل أحداث ذات داللة دينية بالنسبة إىل اجلماعات اليهودية ولكنها ال التطورات الدينية، إذ أن كل هذه العبارات

أعضاء اجلماعات اليهودية إىل  وحنن، ذا، نؤكد انتماء. لتفسري املسار العام للتاريخ الدنيوي واإلنساين يف كليته تصلح
اجلماعات اليهودية فهما مركباً، أي باعتبارهم أشخاصاً  بىن تارخيية متعددة حيث يتسىن للدارس فهم سلوك أعضاء

  .ارخيية املتشابكة املختلفة اليت حتدد سلوكهمالعناصر الت حقيقيني وبشراً يتفاعلون مع

 

تفاعل أعضاء اجلماعة  وحينما. اليت تستوجب الذكر أن عدد املؤرخني من اليهود كان دائماً صغرياً حمدوداً ومن احلقائق
هلذا، ظل إسهام و. منها ولكنهم مل يتعلموا كتابة التاريخ اليهودية مع احلضارة العربية اإلسالمية، فإم تعلموا الكثري

  .األدب والفلسفة والعلوم الطبيعية املبدعني منهم مقصوراً على

 

أي » اليهود « النموذج األساسي الكامن يف موقف احلضارة الغربية جتاه  وحنن نرى أن منوذج التاريخ اليهودي هو
نابعة من افتراض وجود  كزية وقداسة،فالرتعة الصهيونية يف احلضارة الغربية، واليت متنح اليهود مر. اليهودية اجلماعات

أن معاداة اليهود، هي األخرى، تعبري عن أن اليهودي  كما. تاريخ يهودي مستقل خيتلط يف األذهان بالتاريخ املقدس
 ونقطة االنطالق بالنسبة إىل. وطبيعته اخلاصة النابعة من انتمائه لتاريخ يهودي مستقل شخص له مساته الفريدة واحملددة

شخصية مستقلة وتاريخ  هي افتراض وجود شعب يهودي له) يف موقفهما من اليهود( من الصهيونية والنازية كلٍّ
نامجة عن وجود هذا الكيان اليهودي العضوي املستقل  ويف تصور كلٍّ من بغفور وهتلر، فإن املسألة اليهودية. مستقل

خلص منه إما عن طريق إرساله إىل فلسطني أو عن طريق ولذا، البد من الت. وتدمره داخل احلضارة الغربية، يدمرها
 .الغربية يف أفران الغاز، فاليهودي جيب أن خيرج من احلضارة إلقائه

 

  "اإلنجيلي"التاريخ المقدس أو التوراتي 

Sacred or Biblical His tory  

وتاريخ العربانيني، كما ورد يف . د القدميالتارخيي الذي يرد يف العه هو القصص» )اإلجنيلي(التاريخ املقدس أوالتورايت «
للمعلومات والفرضيات،  ويصلح هذا التاريخ أحياناً مصدراً. خيتلف عن التاريخ الفعلي ويتناقض معه أحياناً العهد القدمي،

دس هو جزء وهذا التاريخ املق. الرؤية الدينية اليهودية وحسب ولكنه أحياناً أخرى ال ميكن دراسته إال باعتباره جزءاً من
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تصورنا، فإن  ويف. كما أنه تعبري عن الطبقة احللولية الواحدية داخل التركيب اجليولوجي اليهودي من العقيدة اليهودية
فالنسق الديين اليهودي، مبا جيسده من . بتجارم التارخيية هذا التاريخ خيتلف متاماً عن ممارسات أعضاء اجلماعة اليهودية

ويف هذا، . القدمي خيتلف عن املمارسات الدينية والدنيوية للعربانيني واليهود، وهو ما يسجله العهد ت،قيم مطلقة ومثاليا
فتاريخ اهلند واألقوام اهلندية ليس . اإلنسانية األخرى ال خيتلف أعضاء اجلماعات اليهودية عن كل اجلماعات والشعوب

بأكمله  ة، وتاريخ أوربا يف العصور الوسطى ال ميكن تفسريهالصني ليس تاريخ الكونفوشيوسي تاريخ اهلندوكية، وتاريخ
فعالية هذا النسق يف صياغة وعي الناس  وبكل تركيبيته بالعودة إىل النسق الديين املسيحي السائد يف ذلك الوقت، رغم

  .ووجدام وتوجيه بعض جوانب سلوكهم

 

وذلك برغم ارتباط (شيئاً واحداً  املسيحيني حبيث يكونانتاريخ املسيحية، ديناً وفلسفة وفكراً، ال يتطابق وتاريخ  إن
املسيحية عن تاريخ املسيحيني يف محالت الفرجنة حيث قام الغرب األوريب  ورمبا يتجلى اختالف تاريخ). أحدمها باآلخر
فلسطني دون على  الشرق باسم املسيحية فنهب القسطنطينية عاصمة املسيحية األرثوذكسية مث قام باهلجوم باهلجوم على

  .بني مسلم ومسيحي ويهودي) يف معظم األحيان(أن يفرق 

 

وانقسامات، خيتلف عن التجارب التارخيية  وكذلك تاريخ اليهودية، سواء أكانت اليهودية عقيدة أم كانت فكراً أم شيعاً
  مملكة اخلزر، وتحول اجلماعاتفتاريخ. االرتباط الوثيق بينهما يف بعض األحيان اليت خاضتها اجلماعات اليهودية، برغم

االستعمار مث مع النازية، هذه  اليهودية إىل مجاعات وظيفية وسيطة يف أوربا يف العصور الوسطى، وحتالف الصهيونية مع
ويظل تاريخ اليهودية هو تاريخ العقيدة . تواريخ اجلماعات اليهودية كلها ليست جزءاً من تاريخ اليهودية وإمنا تنتمي إىل

التاريخ نتاج تفاعل عدة  نقر هذا التمييز بني التارخيني، فإننا نتبىن بذلك منوذجاً أكثر تفسريية إذ يظل وحنن حني. دينيةال
  .عناصر من بينها الدين

 

العربة قد  بل إن. الذي ورد يف العهد القدمي هو تاريخ ذو مغزى أخالقي تستخلص منه العبر والتاريخ التورايت املقدس
دينياً حمدداً؛ خيتار من احلدث ما خيدم اهلدف،  وهو تاريخ يتبع نسقاً.  يف كثري من األحيان، أهم من احلدث نفسهتكون،

ووقائع  وبالتاىل، كثرياً ما تتناقض وقائع هذا التاريخ. واملبالغة ليوصل احلكمة إىل املتلقي ويلجأ إىل الصور اازية والرموز
وردت يف العهد القدمي، واليت تدعي لنفسها  ولكن كثرياً من القصص اليت.  معها أحياناًالتاريخ الدنيوي وإن كانت تتفق

 كما أن بعض املدونات اآلشورية والبابلية واملصرية تعطينا. إىل التاريخ الدنيوي صفة التارخيية، ال ميكن إثباا بالعودة

اخلروج، ختتلف يف كثري من النواحي   كما وردت يف سفرفوقائع هجرة العربانيني من مصر،. أحياناً صورة خمتلفة متاماً
كما يأيت ذكر سليمان يف التاريخ التورايت . إن مل تكن متناقضة معها عن الشذرات املتناثرة اليت وصلتنا عن هذا اخلروج،
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االزدهار  ولكننا نعرف أيضا أن هذا. عظيم مهيب، وأن اململكة املتحدة قد ازدهرت حتت حكمه حقاً املقدس كملك
نعرف أن مملكته مل تكن ختتلف كثرياً عن  كان مؤقتاً وناجتاً عن الفراغ السياسي املؤقت يف الشرق األدىن القدمي، كما

بسبب غياب اإلمرباطوريات العظمى اليت اكتسحتها فيما بعد، وتقامستها  الدويالت األخرى اليت ازدهرت يف تلك املنطقة
سليمان، حىت يف أوج  كما نعلم أن. كلها جوانب يسقطها التاريخ املقدس وال يعىن اوهذه . ظهورها فيما بينها بعد

  .الرواية التوراتية عظمته، مل يصل إىل تلك األبعاد األسطورية اليت تتحدث عنها

 

دمي هو تاريخ إذ يرى البعض أن التاريخ الذي يرد يف العهد الق ومثة مدارس عديدة تتباين آراؤها يف قصص العهد القدمي،
أكثر  هذا التصور، ليس شخصية تارخيية وإمنا ميثل مرحلة تارخيية وحسب، وبالتاىل فهو رمز فإبراهيم، حسب. رمزي

وحياولون دراسة التاريخ من خالل املعلومات  وهناك من يذهبون إىل النقيض. أمهية وداللة وعمقاً من الواقعة التارخيية
حيث يسترشد الباحث بالتاريخ املقدس يف معرفة . طريقاً وسطاً بني املدرستني من يسلكونومثة . الواردة يف العهد القدمي

، »حسب الرواية التوراتية«عبارة  وهنا، البد أن نشري إىل أننا أضفنا أحياناً. الفعلى دون أن يكون ذلك ملزماً له التاريخ
 العهد القدمي، وحني استخدمنا هذه الوقائع كمادة اليت وردت يف أو عبارات مماثلة، وذلك حني استندنا إىل الوقائع

  .تارخيية

 

املتكررة يف التاريخ املقدس كما تتبدى يف  والفكر الغريب واليهودي والصهيوين يتجه دائماً حنو حماولة اكتشاف األمناط
وتكراراً  ة تكراراً للعبودية يف مصروعرب التاريخ، حبيث تصبح حادثة مثل اإلبادة النازي تاريخ اجلماعات اليهودية يف العامل

واالستيطان يف فلسطني يشبه التغلغل يف كنعان،  للتهجري البابلي، كما أن إعالن دولة إسرائيل يشبه اخلروج من مصر،
. اليهود من االحتاد السوفييت بعد عبوديتهم يف روسيا القيصرية والسوفيتية وهجرة اليهود السوفييت هي خروج. وهكذا

وبالتايل يشكل إعالن ) واضحة وكأنه مسرحية إهلية هلا حبكة(يرون هذا التاريخ باعتباره تارخياً له بداية واية  بل إم
  .دولة إسرائيل اية التاريخ

 

 الرؤى اليهودية للتاريخ 

Jewish Views  of His tory  

اليهودية يف العامل، يالحظ الدارس أنه ال  ماعاتيف معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية اليت تعاجل القضايا املتصلة باجل
 اليهودية من جهة وتاريخ اليهودية من جهة أخرى، أو بني التاريخ املقدس والتاريخ توجد أية تفرقة بني تواريخ اجلماعات

ة، لتصبح احملصلة اجلماعات اليهودي فيتداخل التاريخ املقدس مع تاريخ العربانيني، ويتداخل االثنان مع تواريخ. الفعلى
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ففي . يعود هذا التداخل إىل التيار احللول الواحد يف العقيدة اليهودية ورمبا. »التاريخ اليهودي«النهائية ما يسمى 
إسرائيل يتدخل دائماً يف مسار  احللويل الواحدي، يري اليهود أن تارخيهم مقدس ويعبر عن اإلرادة الربانية، فإله تصورهم

إىل الوجود إال من خالل تدخل إهلي مباشر، أي أن اإلله قد حل  ومل تأت األمة اليهودية. حل شعب إسرائيلالتاريخ لصا
  .يف الشعب وتارخيه

 

ومن املالحظ أن زوال ثنائية . واألنبياء لكن فكرة حلول الروح اإلهلية يف اليهود حولتهم إىل أمة من القديسني والكهنة
 الكامل بني املطلق والنسيب، أو بني اإلله والشعب، أو بني الثابت واملتغير، أو بني ي إىل التداخلاخلالق واملخلوق اليت تؤد

املقدس كتاب تاريخ الشعب، كما أن  فكتاب اليهود. التاريخ املقدس والتاريخ اإلنساين مسة بنيوية أساسية يف اليهودية
. يع وخلق العامل، ومبناسبات تارخيية متغرية مثل اخلروج من مصرالرب أعيادهم حتتفل مبناسبات كونية ثابتة مثل عودة

حوار بني طرفني  الدينية املختلفة حول املناسبات القومية التارخيية، كما تأخذ العالقة مع اإلله شكل وتتركز الصلوات
: سم بوجود شريعتنيوالديانة اليهودية تت .أحدمها مقدس مطلق، واآلخر دنيوي نسيب، ومع هذا فالطرفان متساويان

ومع هذا، فللشريعة الشفوية . شفوية يكتشفها حاخامات الشعب عرب تارخيهم واحدة مكتوبة مرسلة من اإلله، واألخرى
تعدد األنبياء يف  وظاهرة. والصالحية ما للشريعة املكتوبة، بل إا تفوقها يف االتساع والشمول والدقة من الشرعية

وقد . نقطة ما بل يستمر من بداية التاريخ حىت ايته إلله يف التاريخ، وهو حلول ال يتوقف عنداليهودية تعبري عن حلول ا
احلاخامية  الواحدية كامنة يف العصر القدمي مث ازدادت عمقاً يف التلمود  كتاب اليهودية كانت هذه الرؤية احللولية

سيطرت على الفكر الديين اليهودي وعلى املؤسسات   اليتاألساسي  مث تبلورت وأخذت شكالً حاداً ومتطرفاً يف القبااله
  .السادس عشر، وورثها املفكرون العلمانيون اليهود ابتداًء من إسبينوزا الدينية اليهودية ابتداًء من القرن

 

ي عماد الوعي التارخي بعض فالسفة التاريخ يف الغرب أن اليهود أول من اكتشف فكرة التطور والتقدم اليت هي ويرى
القدمية، الذين كانوا يرون أن للتاريخ شكالً فلسفياً  الغريب احلديث، على عكس اإلغريق القدامى، وغريهم من الشعوب

أعلى  الفالسفة أيضاً أن حلول اإلله يف التاريخ قد حوله إىل خطّ مستقيم يتحرك حنو هدف كما رأى هؤالء. هندسياً
  .هندسي دائري يتحرك حول نفسه دون غايةوغاية ائية بدالً من أن يكون جمرد شكل 

كان لديهم إحساس قوي مبا تصوروا ) اليهود حسبما ورد يف الكتب املقدسة عند(ومما ال شك فيه أن العربانيني القدامى 
ولكن هذا اإلحساس نفسه هو أحد أسباب ضعف حسهم التارخيي وضموره بل  .أنه مغزى التاريخ الديين ومعناه املقدس

عن رؤية دينية حلولية  فاالهتمام اليهودي القدمي بالتاريخ، هو اهتمام يف صميمه معاد للتاريخ ألنه يصدر .ائهاختف
واملستقل عن رغبات اإلنسان وأحالمه وأا ليست جتلياً إلرادة  واحدية تتجاهل أن الظواهر التارخيية هلا منطقها اخلاص

يدور حول  تاريخ بأمجعه إن هو إال كشف الغطاء عن الغرض اإلهلي الذي الرؤية تذهب إىل أن ال إله حيايب شعباً، وهي
وهذه الرؤية تسطّح التاريخ ). احللول اإلهلي باعتباره موضع(البشر كافة وإمنا يدور حول الشعب املختار بالدرجة األوىل 
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  معناه اإلنساين املتعارف عليه بنيوعامليته، وهي السمات األساسية اليت تعطي التاريخ وتفرغه من تركيبيته وإنسانيته

تصور الرؤية اليهودية احللولية  ويظهر هذا التسطيح الذي خيتزل كل الوقائع ويردها مجيعاً إىل مستوى واحد يف. الناس
التارخيية باعتبارها ظواهر مقدسة تقررت حركتها حسب خطة إهلية مسبقة  للظواهر) والصهيونية فيما بعد(الواحدية 

وحتريكه من اخلارج،  بل إن التدخل املستمر والعلين لإلله هو تأكيد للقول بأن التاريخ يتم دفعه. التاريخ ضعت قبل بدءو
بدأ من مطلق ال يقبل النقاش أو التقييم ) املقدس واإلنساين) وأن اإلرادة البشرية ال جمال هلا فيه، وأن التاريخ اليهودي

ظهور ) ، وينتهي مبطلق أخري)العهد مع إسحق مث مع يعقوب(لق من آونة إىل أخرى يقطعه املط (العهد مع إبراهيم(
والتدخل املستمر لإلله يف التاريخ، حسب التصور  .(املاشيح املنتظر أو وصول العصر املشيحاين الذي يشكل اية التاريخ

  .ويضفي على فوضاه الالمتناهية شكالً اليهودي احللويل، هو ما يكسبه معىن

 

. اخلمسة مبقدار ما تكشف الغرض اإلهلي الذي يهدف إىل إعالء مجاعة ىسرائيل وترد الوقائع التارخيية يف أسفار موسي

مجاعة يسرائيل ويعودون  أسفار األنبياء املختلفة تتحدث عن اإلرادة وعن املستقبل القريب حني يتوب أعضاء وإذا كانت
اليت تتحدث عن املستقبل البعيد وعن اخلالص ) أبوكاليبس)  يف أسفار الرؤىإىل اإلله، فإن هذا احلديث قد اختفى متاماً

  .العجائيب

 

النهائية ورمبا الوحيدة للتاريخ  تبلورت كل هذه األفكار احللولية الواحدية النظرة اليت جتعل الشعب اليهودي الغاية وقد
 املاشيح يف آخر األيام ويعود باليهود إىل أرض يأيت: واضح حمدد فمسار التاريخ ذو هدف واحد. يف عقيدة املاشيح

أي أا ختتلف  وفكرة املاشيح قد تنطوي على فكرة التقدم حنو هدف أعلى،. حكومته العاملية يف صهيون امليعاد ليؤسس
ليت يتحرك أقصى حد، ألا تفترض ثبات النقطة ا عن الرؤية اهلندسية اإلغريقية، ولكنها مع هذا أسطورة ال تارخيية إىل

 املطلقة هلذه احلركة، وعدم جدوى الفعل اإلنساين ألن نقطة النهاية الفردوسية ستأيت حنوها التاريخ، كما تفترض احلتمية

متاماً باعتباره اال الذي تركه اإلله  وهو تدخل يلغي التاريخ. عن طريق التدخل املباشر والفجائي لإلله يف التاريخ
  .ينكسر، يهتدي أو يضل فيه وليختربه،ينتصر أولإلنسان ليتفاعل معه 

ويبدو أن هذه الرؤىة الدينية القومية احللولية للتاريخ هي اليت شجعت الرتعات املشيحانية اليت اتسمت ا تواريخ أعضاء 
  وقد أدى .اجلماعات اليهودية منذ القرن األول امليالدي، واليت تصاعدت حدا ابتداء من القرن السابع عشر يف الغرب

انتشار الجماعات اليهودية وتحولهم الى جماعات وظيفية منعزلة عن المجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية 
  :ويرجع هذا إلى األسباب التالية. للتاريخ بينهم
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 أن يرى ذاته مستقلة عن حركيات التاريخ العام، وخصوصاً  مييل اإلنسان الذي يعيش يف عزلة اىل جتريد نفسه إذ 1
  .يظنون أم يتمتعون بقداسة خاصة أعضاء اجلماعات الوظيفية

 

حبركية غري عادية، األمر الذي جيعل من العسري عليهم رؤية تراكُم األحداث   أعضاء اجلماعات الوظيفية يتمتعون 2
  .حمدد داخل إطار

 

، كما أن اليهود الذين اضطلعوا ) سعر الفائدةالنقود  السلع ( يتعامل التاجر واملرايب مع جمردات ليست هلا أية حدود  3
 الدولية يف اتمعات الزراعية كانوا عناصر حركية متعددة اجلنسيات عابرة للقارات يف العصور الوسطى بدور التجارة

 .غري قادرة على استيعاب فكرة احلدود اليت هي جوهر الوجدان التارخيي

 

بالعملية اإلنتاجية ذاا، فقد  بدائية والربا مهنتني ليست هلما عالقة فعليةباإلضافة اىل كل هذا، كانت التجارة ال  4
من االقتصاد الطبيعي املبين على تبادل اخلدمات وعلى االكتفاء  كانتا تنتميان إىل نوع من االقتصاد ارد داخل بناء

  .الذايت

 

إىل اليهود فلسطني، وهو تركيز  و الومهي، وهو بالنسبةيركِّز أعضاء اجلماعة الوظيفية على الوطن األصلي، احلقيقي أ  5
  .يفقدهم اإلحساس بالزمان واملكان

 

اليت  ضمر اإلحساس بالزمان وحل حمله إحساس متطرف باملكان وحسب، وجتسد هذا يف فكرة األرض لكل هذا،
 مرشحة ألن تفقد حسها طوائف كل هذا، جعل أعضاء اجلماعات اليهودية. هيمنت على الوجدان اليهودي احللويل

وقد كان . التلمودية واحلسابات القبالية اخلاصة بآخر األيام التارخيي، وأن تنغمس يف التأمالت الفردوسية والدراسات
اجليتو، أو  ولذلك، كان مثقف. احلضاري والنفسي عن هذه العقلية اليت تتصور أا تقف خارج التاريخ اجليتو التعبري

والدين اليهودي وما يتصور أنه تاريخ اليهود  تلمودية، ينفق كل أيامه يف دراسة األساطري اليهوديةطالب املدرسة ال
 التارخيية احلقة، سواء كانت التواريخ احلقيقية للجماعات اليهودية يف العامل، أم املقدس، دون أي اهتمام بالدراسات

كتاريخ مقدس، وحلَّت حملها  ة العهد القدمي هي األخرىولقد توقفت دراس. تاريخ احلضارة اليت يعيش بني ظهرانيها
الزمن بتاتاً، مث حلت حمل الدراسات التلمودية التفسريات القبالىة  الدراسات التلمودية الفقهية اليت ال يدخل فيها عنصر
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واقع تارخيي أو إنساين  بأيالغنوصي املتطرف اليت تسقط التاريخ متاماً وتأخذ شكل بنى هندسية ال عالقة هلا  ذات الطابع
  .حقيقي أو ومهي متعني، واليت دف إىل تعويض اليهود عما يالقونه من عذاب

 

ابتداًء من القرن السابع عشر، كان إسهام أعضاء اجلماعات  لكل هذا، حينما بدأ علم التاريخ مبعناه احلديث يف الغرب،
أن تآكل  سات التارخيية إال يف مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشر بعدتبدأ إسهامام يف الدرا ومل. اليهودية فيه منعدماً

تلقوا ثقافة علمانية غربية خمتلفة متاماً عن  اجليتو متاماً، وبعد أن بدأت تظهر شرائح من أعضاء اجلماعات اليهودية ممن
  .الثقافة اليهودية التقليدية

 

أوالمها حماولة اليهودية احلاخامية النظر إىل . للتاريخ املشيحانية املعاديةوقد قامت حماولتان داخل اليهودية ملكافحة الرتعة 
ومن مث ، . اإلله القدمية املختلفة، مثل العودة وصهيون واملاشيح، باعتبارها أموراً ستتحقق بأمر الرموز والعقائد اليهودية

 رقعة ميارس فيها اإلنسان حريته وجيعل اليهود إىل فإن فعاليتها تكمن خارج حدود التاريخ، وهو ما حيول التاريخ ذاته
 وقد جنحت املؤسسة). رغم كل تطلعام الدينية والروحية(العامل التارخيي النسيب  بشراً ككل البشر الذين يعيشون يف

ة واية التاريخ يف وتوقُّع املعجزة الرباني احلاخامية بالفعل يف كبح الرتعات املشيحانية املتفجرة، النامجة عن الرؤية احللولية
أما احملاولة الثانية، فهي احملاولة اليت متت بعد . ولكل املشحاء الدجالني فقد تصدت لشبتاي تسفي،. كل زمان ومكان

جوهرها اعتراف بالوجود  اليهود، واليت أخذت شكل فصل الدين عن القومية يف اليهودية اإلصالحية، فهي حماولة إعتاق
وقد أخذت هذه احملاولة أيضاً شكل الدراسات التارخيية اليهودية اليت  . مستقالً عن مطلقاته الدينيةالتارخيي النسيب لليهود

  .«علْم اليهودية«إىل التاريخ الدنيوي اإلنساين فيما يسمى  حتاول أن تصل

 

الديين بكل  قليدياحملافظة قامت بتوظيف االجتاه التارخيي حلساب األهداف الصهيونية، فالتراث الت ولكن اليهودية
فهي (مع هذا، ال يفقد شيئاً من قدسيته  ولكنه،. حلوليته متت علمنته حبيث حتول إىل مرياث تارخيي إنساين دنيوي

والواقع أن الصهيونية . مقدساً، ال بسبب إهله وإمنا بسبب تارخيه املقدس وأصبح الشعب اليهودي). حلولية بدون إله
وسلبية، ومن كل متشابك  ولية للتاريخ اليت حتوله من تاريخ مركب حيوي داخله عناصر إجيابيةهلذه الرؤية احلل امتداد

 .توظيفها يتجاوز الذات إىل أسطورة بسيطة ميكن

 

 الرؤية الصهيونية للتاريخ 

Zionis t View of His tory  
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أوهلما احللولية اليهودية بكل ما  تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيني، أحدمها عقائدي واآلخر تارخيي،
وثانيهما التجربة التارخيية . ما ختلعه على الشعب اليهودي من مطلقية حتوي من مزج بني العناصر املطلقة والنسبية، وبكل

التارخيي للرؤية  فقد سامهت هذه التجربة يف إعطاء ما يشبه األساس الواقعي أو. أوربا كجماعة وظيفية ليهود شرقي
أوهم املفكرين الصهاينة بأن لليهود تارخيهم اليهودي  هذا كله. ية للتاريخ اليهودي، أي باعتباره كياناً مستقالًالصهيون

من  حييط م، وأنساهم أن استقاللية اليهود نفسها إحدى مسات اتمع اإلقطاعي يف كلٍّ املستقل عن التاريخ العام الذي
التارخيي األساسي الروسي أو البولندي، إذ أن  تقل هو يف اية األمر نتاج للبناءروسيا وبولندا، وأن اجليتو اليهودي املس

 األشكال اإلدارية اليهودية املستقلة األخرى ليس اإلرادة اليهودية املستقلة وإمنا الذي حيكم ظهور وسقوط اجليتو أو

  .اليهودية جزءاً منها وحسب اجلماعةحركة التاريخ الروسي أو البولندي وجمموعة من العناصر املركبة يشكل أعضاء 

 

ختتلف يف بنيتها عن الرؤية احللولية الواحدية اليهودية له، ولكن هناك  وميكن أن نقول إن الرؤية الصهيونية للتاريخ ال
و وحدة أ(حلولية بدون إله  هو أن الرؤية الصهيونية هي الرؤية احللولية نفسها بعد أن متت علمنتها، أي أا فارقاً واحداً
فيه الرب بشكل مستمر، ولذا ) أي حيل(تاريخ يتدخل  فتاريخ اليهود، حسب تصور مارتن بوبر، هو). وجود مادية

حىت ) ومقدساً قومياً(دينياً يف آن واحد، وال تزال مجاعة إسرائيل شعباً وجمتمعاً دينيا  أصبحت مجاعة إسرائيل أمة وجمتمعاً
والوحي، وهي التجارب اخلصوصية اليت يعيشها  ريخ، أي التجربة اليت تعيشها األمم،ويفرق بوبر بني التا. وقتنا هذا

و حينما يتحول الوحي إىل أفكار تفهمها اجلماهري وتؤمن ا، فإنه . »أنبياء» األعضاء الذين يطلَق علىهم مصطلح
خمتلف، إذ أن مثة تطابقاً  األمر جدأما بالنسبة جلماعة إسرائيل، ف. هذا هو الوضع بالنسبة لسائر األمم. عقائد يصبح

تتلقى جتربتها الدينية احلامسة على مستوى الشعب كله، ال على  فجماعة إسرائيل. كامالً بني الوحي والعقيدة والتاريخ
فإن جمتمع إسرائيل  ومن مث،). وهو ما يعين يف واقع األمر أن أعضاء مجاعة إسرائيل كلهم أنبياء(وحسب  مستوى األنبياء

  .باعتباره وحياً، والوحي باعتباره تارخياً التاريخ: كل يعيش التاريخ والوحي باعتبارمها ظاهرة واحدةك

 

 هو احلال مع الرؤى الدينية احللولية الكمونية الواحدية القدمية، إىل شعب من الكهنة وهكذا يتحول اليهود، متاماً كما

الواحدي عند بوبر، أمة حتمل وحياً  فاليهود، حسب التصور احللويلولذا، . واألنبياء، ويتحول تارخيهم إىل وحي مستمر
كما يقول » صراع ال ينتهي من أجل وضع مثُل األنبياء موضع التطبيق  الذي مل يكن سوى« إهلياً عرب تارخيها املقدس 

االشتراكي يدوران يف  رومعىن هذا أن كال من الفيلسوف املتصوف واملفك. الزعيم الصهيوين العماىل حنمان سريكني
كما يتفقان . »التاريخ اليهودي«واستقاللية ما يسمى  نطاق احللولية الكمونية اليهودية ويتفقان على خصوصية وقدسية

التارخيية وعدم  وعلى أية حال، فإن من الواضح أن هناك تداخالً يف البىن. والتاريخ اإلنساين على تداخل التاريخ املقدس
فهم حينما نظروا إىل فلسطني، يف . الصهاينة الواقع التارخيي ركة التاريخ ينعكسان جبالء يف الطريقة اليت يقرأ اإملام حب

إرتس «يدعى  يروها أرضاً فيها شعب، أي واقعاً إنسانياً تارخيياً، وإمنا رأوا مفهوماً دينياً أواخر القرن املاضي، مل
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أرض بال شعب لشعب بال أرض « : شعارات مثل ع الواقع احلي، جندهم يلفقونولذلك، وبدالً من التعامل م. »إسرائيل
  .اهلندسي مع نفسها، من احلسابات القبالية ، وهي شعارات جامدة تقترب، يف اتساقها»

 

 ،«تاريخ«فالصهاينة حينما يستخدمون كلمة . للتاريخ، بشكل واضح، يف املصطلح الصهيوين ويتبدى الرفض الصهيوين
ن، وإمنا إىل العهد القدمي، أوفإاملكتوب منه أو (إىل تراثهم الديين  م ال يشريون يف العادة إىل التاريخ احلي املتعي

« احلدود التارخيية هي احلدود املقدسة املنصوص عليها يف العهد القدمي  ولذا، تصبح. ، أو إىل التاريخ املقدس)الشفوي

  .داود أو سليمان دود مل يشغلها العربانيون يف أية حلظة من تارخيهم، وال حىت أيام، وهي ح»إىل الفرات  من ر مصر

 

يف العهد القدمي، واليت تؤكد أم شعب مقدس خمتار، له حقوق  واحلقوق التارخيية هي أيضاً احلقوق املقدسة اليت وردت
  .فيهم ، وهو عهد يعبر عن احللول اإلهليالعهد اإلهلي الذي قطعه اإلله على نفسه إلبراهيم تستمد شرعيتها من

 

فمن املعروف أنه، قبل حرب . اختزالية تبسيطية للواقع ويتبدى الرفض الصهيوين لتعين التاريخ وتركيبيته على هيئة رؤية
 عربون، كان لدى اإلسرائيليني من املؤشرات امللموسة ما يؤكد أن املصريني سي)رمضان العاشر من(السادس من أكتوبر 

إطار، ومل تكتسب اجتاهاً حمدداً ألن  ولكن الدالالت امللموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة مل ينتظمها. القناة إىل سيناء
والصهاينة ال ميكنهم إال التحرك داخل إطار . للتاريخ منكر إلمكانات اآلخر منوذج الصهاينة التفسريي االختزايل معاد

اختفاء الكيان الصهيوين  ري ذلك لطرحوا على أنفسهم إمكانية استيقاظ العرب واحتمالالنموذج ألم لو فعلوا غ هذا
لدى املخابرات اإلسرائيلية من املعلومات ما يؤكد أن مثة  وقد تكرر هذا الوضع مع االنتفاضة، إذ كان. الشاذ املشتول

اندالعها  خابرات وجود االنتفاضة، حىت بعدومع هذا، فقد أنكرت أجهزة امل. شعبياً لالحتالل حتركاً فلسطينياً ورفضاً
والحتوائهما على إمكانات غري مرئية متنح اإلنسان  بعدة أسابيع، وإنكارهم هذا هو إنكار لتركيبية التاريخ واإلنسان

  .مركزيته يف هذا الكون

 

ة وبني الواقع التارخيي من للتاريخ من جه ولكن الصهاينة يتصورون أن بإمكام اجتياز اهلوة، اليت تفصل بني رؤيتهم
الوسيلة الوحيدة لفرض االتساق اهلندسي على تعين الواقع وتركيبيته،  فالعنف هو عادةً. جهة أخرى، عن طريق العنف

  .الصهيوين حىت اآلن مل حيقق إال جزءاً صغرياً من املخطط الصهيوين الالتارخيي ولكن العنف
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العريب أو تاريخ األغيار وإمنا ميتد إىل رؤيتهم  مقصوراً على تعاملهم مع التاريخغري أن منوذج الصهاينة االختزايل ليس 
فقد كتبوا تواريخ اجلماعات اليهودية بطريقة . ككل» التراث اليهودي«يسمونه  لتواريخ اجلماعات اليهودية وإىل ما

وغري حقيقية فقدت  ات مظلمة عديدةفتر: فجة ختتزل تلك التواريخ وتقسمها إىل قسمني اثنني ال ثالث هلما مأساوية
اليهودية أو أخذت موقفاً سلبياً فلم تدافع عن ذاا  (احللولية(فيها الذات اليهودية وعيها بنفسها وخرجت من الدائرة 

 وفترات أخرى مضيئة وحقيقية متركزت فيها الذات اليهودية على نفسها ودافع اليهود فيها فوقعت ضحية سهلة لألغيار؛

دولة يهودية يف فلسطني أكثر  وحسب هذا الفهم، تكون األعوام القليلة اليت قامت فيها. هم بضراوة وشراسةعن أنفس
التمرد احلشموين، حني دافع اليهود عن الوجود اليهودي يف  ، ويكون»التاريخ اليهودي«الفترات خصوبة فيما يسمى 

واألخري عن هذا  يخ، وتكون احلركة الصهيونية التعبري احلقيقيالقليلة بل النادرة يف هذا التار فلسطني، هو إحدى القمم
 .السعيدة التمركز اليهودي الذي جيسد روح التاريخ اليهودي ويشكل ايته

 

افتراض وجود هذا التاريخ اليهودي ومن تعبريها  ولكن مشكلة التقسيم البسيط هي أن الصهيونية تكتسب شرعيتها من
 نتاج انتشار اليهود يف كثري من بالد العامل، أي نتاج وجود اجلماعات اليهودية يف هو أساساًولكن التاريخ اليهودي . عنه

التاريخ اليهودي يتقبل أيضا وجود  ومن يتقبل منوذج. الدياسبورا أو املنفى، أي وجودهم يف أحناء العامل خارج فلسطني
 من البناء التارخيي اليهودي الذي يفترض الصهاينة جزء ال يتجزأ اليهود يف املنفى كحقيقة أساسية، ألن حالة املنفى

متجيداً ال حد له،  الكتابات الصهيونية عن هذا التناقض العميق، فهي تارة متجد هذا التاريخ اليهودي وتعبر. وجوده
هم ولكن الصهاينة، سواء يف متجيد. احلقيقي وتارة أخرى تدمغه باعتباره جمرد احنراف عن مسار التاريخ اليهودي

كل األحوال، وجود تاريخ يهودي منفصل عن تاريخ الشعوب  الدياسبورا أو هجومهم عليها، يفترضون، يف
  .اليهود بني ظهرانيها واحلضارات األخرى اليت عاش

 

وغري ذلك، يفترض أن » الشخصية اليهودية«و» اليهودي األدب«واحلديث عن التاريخ اليهودي، مثل احلديث عن 
. ويشكل شخصيته هو أساساً إميانه بالدين اليهودي أو انتماؤه إىل التراث اليهودي لذي حيرك اليهوديالعنصر األساسي ا

فاليهودي، مثله مثل أي إنسان  .هذا تقليل من شأن اليهود، وتضييق إلنسانيتهم ومسامهتهم يف احلضارة البشرية ويف
 وبعضها غري ملموس وغري حمدد، وليس جمرد عنصر وحمدد آخر، ظاهرة مركبة، حتركه عناصر متشابكة، بعضها ملموس

األمر إميان بأن  وباإلضافة اىل ذلك، فإن تبني منوذج التاريخ اليهودي املستقل هو يف اية .واحد كما يتصور الصهاينة
ليهودية القدمية اليهودي هو يف جوهره عودة إىل الرؤية ا اليهود موجودون خارج التاريخ، أي أن تبني منوذج التاريخ

وسدت  يف رؤية الفارق بني املقدس والنسيب، وبني اإلهلي والتارخيي، فألغت كل الثنائيات احللولية الواحدية اليت فشلت
  .كل املسافات
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كبرياً يف تشجيعهم على استخدام مثل هذه املصطلحات األحادية  وكما بينا من قبل، لعب تراث الصهاينة احللويل دوراً
جتربة  كما أن. املستويات والبىن املختلفة، وعلى إميام بالوجود التارخيي اليهودي املنفصل رة، وعلى اخللط بنيالنظ

وظيفية، قد سامهت هي األخرى يف  الصهاينة الضيقة ذاا، واملستمدة أساساً من وجود يهود شرق أوربا كجماعة
 .الصهيونية إعطاء ما يشبه األساس الواقعي أو التارخيي للتهوميات

 

 انتفاضة شميلنكي 

Chmielnicki Upris ing  

وقوات االحتالل اليت كانت حتميه  انتفاضة شعبية يف أوكرانيا ضد االستعمار االستيطاين البولندي» انتفاضة مشيلنكي«
ية اليت أثرت يف واالنتفاضة من أهم احلوادث التارخي). والوكالء اليهود الكنيسة الكاثوليكية(وكل املؤسسات اليت تتبعه 

وانتفاضة مشيلنكي، شأا . لليهود اليهودية يف شرق أوربا، وال تقل يف أمهيتها عن وعد بلفور أو اإلبادة النازية اجلماعات
إال بالعودة إىل تاريخ العالقة بني بولندا وأوكرانيا، وهو أمر ال عالقة  شأن وعد بلفور أو اإلبادة النازية، ال ميكن فهمها

  .«التاريخ اليهودي«يسمى  له مبا

 

الذي أصبح فيما (القوزاق أو زعيمهم ) أي قائد(» أمتان» (1657  1593(وقائد االنتفاضة هو بوجدان مشيلنكي 
وتعلم  درس يف مدارس اليسوعيني،). بعد حصوهلا على االستقالل، وداعية لتوحيدها مع روسيا بعد، قائداً ألوكرانيا

اخلاص مبلك بولندا، مث اشترك يف   القوزاق على الدولة العثمانية، وعمل يف احلرس امللكيفنون احلرب أثناء غارات
وكان مشيلنكي نفسه ثرياً، فاستقر يف ضيعته . يف تركيا  وعاش عدة سنوات1620احلرب ضد العثمانيني وأُسر عام 

 ، هومجت ضيعته مبساعدة األرنداتوروحينما اختلف معه). شالختا(النبالء البولنديني  حتت محاية أحد) يف شيجريين(

  .اليهودي فقُتل ابنه وأُلقى القبض على زوجته) الوكيل)

 

الذين كانوا يف واقع  االنتفاضة إىل عدة أسباب من بينها تزايد االستغالل اإلقطاعي الواقع على الفالحني وتعود أسباب
النبالء البولنديني مل تكن تربطهم عالقة إقطاعية حقيقية  ناألمر أقناناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة، وخصوصاً أ

منتصف القرن  وقد ضمت أوكرانيا إىل بولندا يف(البولندي يف أوكرانيا كان إقطاعاً استيطانياً  ذه األرض، فاإلقطاع
وكان . لى ريعهاعائداً عليهم ويستولوا ع ، وانصرف جل هم النبالء البولنديني إىل تعمريها حىت تدر)السادس عشر

، »نظام األرندا«وريعها، مث يتوىل هو عملية إدارا فيما يعرف باسم  اليهودي يقرض النبيل البولندي بضمان ضيعته
فيقومون بتحصيل الضرائب  جعل كثرياً من اليهود يتحولون إىل ممثلني للنبالء اإلقطاعيني الغائبني يف وارسو، األمر الذي
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. لفتح باب الكنيسة ألداء الصالة أو غريها من العبادات ها ضريبة يدفعها الفالحون األرثوذكسالباهظة من الفالحني ومن

 وقد كان اليهود. اليت كان حيتكرها النبالء، مثل امللح واخلمور، بأسعار مرتفعة جداً كما كانوا يقومون ببيع السلع

السالح بل تقف إىل جوارهم فرق  ، ال حيملون)تشتتال(منتشرين بني الفالحني القوزاق واألوكرانيني يف مدن صغرية 
  .بولندية مسلحة حلمايتهم

 

الفالحون فقراً  اليت أدت إىل توتر األوضاع وترديها فترة جفاف دامت عشرة أعوام، ازداد فيها ومن األسباب األخرى
زادت سخط اجلماهري على شرق أوربا،  كما أن حماوالت الكنيسة الكاثوليكية الدائبة، لفرض نفوذها. وسخطاً

العناصر الشعبية الرافضة يف أوكرانيا من بينها ظهور القوة الروسية  وقد بدأت تظهر عناصر تشد من أزر. األرثوذكسية
كانت جيوش  هذه اآلونة، واحلرب املستمرة بني ملك بولندا والنبالء واليت أضعفت الطرفني، كما األرثوذكسية يف

غرور اليهود وصلفهم كان عنصراً مساعداً على  وتذكر املوسوعة اليهودية العاملية أن. مالالسويد تهدد بولندا من الش
احلديث عن طبيعة وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بني مطرقة النبالء  زيادة السخط والتوتر، وإن كان من األفضل

  .ن ثورة شعبية مستمرةذلك أن صلف أداة االستغالل وحده ليس كافياً إلضرام نريا وسندان األقنان،

 

والعرقي الكامل بني وضع اجلماهري القوزاقية  ومما زاد من حدة الصراع وأوضح معامله، ذلك التعارض االجتماعي والديين
فهذه اجلماهري كانت أساساً مجاهري فالحية . البولنديني ووكالئهم من جهة أخرى واألوكرانية من جهة، ووضع النبالء

البولندي الذي يتحدث  واملستغل احلقيقي كان النبيل اإلقطاعي. وتنتمي إىل الكنيسة األرثوذكسيةاألوكرانية  تتحدث
ولكنه . الوكيل اليهودي سوى أداته يف االستغالل وسوط عذابه البولندية ويتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ومل يكن

العناصر اليت  وكانت. هو يتحدث اليديشية ويدين باليهوديةاملباشر املنعزل متاماً عن اجلماهري، ف مع هذا كان املستغل
والوكالء اليهود من ناحية، ومن ناحية أخرى  جرفتها االنتفاضة، هي القوة العسكرية البولندية والقساوسة الكاثوليك

  .العناصر األخرى اليت انضمت هلم األقنان القوزاق واألوكرانيون والتتر وكل

 

 على أن تتمتع عدة مقاطعات من أوكرانيا 1649فوافقت بولندا عام  كي بسرعة خاطفةوقد جنحت انتفاضة مشيلن
بالروس، فتقدمت  ومع هذا فقد استمر الصراع العسكري بني بولندا والدولة اجلديدة واستعان مشيلنكي .باحلكم الذايت

  1667 القوات الروسية والقوزاقية، ومت ضم أوكرانيا ومسولنسك إىل روسيا عام
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ختتلف عن مثيالا من ثورات الفالحني  د كانت انتفاضة مشيلنكي يف جوهرها شكالً من أشكال الثورة الشعبية الوق
يف البداية شكل غضب شعيب عارم ورغبة شديدة يف االنتقام، هو  وهي عادةً ثورات تأخذ. ضد اإلقطاعيني ووكالئهم
ينضم  وعادةً ما. قالنية اليت كانت تمارس ضد الفالحنيله لعملية القمع القاسية الالع يف جوهره رد فعل ال عقل

جلهلهم ا، بل إن ) اخلاصة باألسرى وغريها) الفالحون إىل جيوش الثورة الشعبية اليت ال تلتزم بقوانني احلرب املختلفة
هذه  ة مشيلنكي استثناًء منومل تكن انتفاض. األولية تفتقر إىل الربنامج السياسي والرؤية الثورة الشعبية بأسرها يف مراحلها

نبالء : ممثالً ملؤسسة القمع القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبر الفالحون عن غضبهم بذبح كل من وجدوه يف طريقهم
االنتقام كانت أكثر سهولة ويسراً يف حالة انتفاضة مشيلنكي ألن  ولعل عملية. بولنديني وقساوسة كاثوليك ووكالء يهود

التعرف عليه يعيش يف  كان عنصراً استيطانياً غريباً من السهل).لبولندي الكاثوليكي واليهودي اليديشيا) العنصر املستغل
عنصرية موجهة ضد اليهود باعتبارهم يهوداً وإمنا  ومما جيدر ذكره أن انتفاضة مشيلنكي مل تكن انتفاضة. الشتتالت

  تكن هلم أية أمهية يف حد ذام، فقد كانوا جمرد أداة يف يدأي أم مل. االستيطاين باعتبارهم ممثلني لإلقطاع البولندي

يعين عادةً عودة أعضاء  ولذا فحينما كانت القوات البولندية تنتصر على املنتفضني كان هذا. أحد أطراف الصراع
ني ترجح كان وحينما كانت كفة املنتفض. االتفاقيات املربمة اجلماعات اليهودية إىل الشتتالت وكان ينص على هذا يف

إىل  وحينما كتب مشيلنكي رسالة. املدن األوكرانية من القوات البولندية والوكالء اليهود أحد مطالبهم أن تخلَى
  .يذكر اليهود خبري أو شر كرومويل، على أمل عقد حتالف بني القوتني األرثوذكسية والربوتستانتية، فإنه مل

 

ولكن املؤرخني مييلون اآلن إىل القول بأن . أُبيد حنو ثلث يهود أوكرانيا ة، فقدوحسبما جاء يف املصادر اليهودية املعاصر
ورمبا . هدأت األحوال قليالً مبالَغ فيها، كما مييلون إىل أن أعداداً كبرية من اليهود فرت مث عادت بعد أن هذه األرقام

الذين ) أكرب مجاعة يهودية يف أوربا(ماعة اليهودية ولكن أعضاء اجل .يفسر هذا استمرار تزايد أعداد اليهود بعد االنتفاضة
الثورة، إذ مت تقويض  يشكلون مجاعة مذعورة ال حتس بالطمأنينة الزائفة اليت كانت تشعر ا قبل اندالع عادوا كانوا

ملشيحانية جعل منها تربة خصبة للحركات الشبتانية وا روحها املعنوية، وفقدت الثقة يف نفسها ويف وضعها، األمر الذي
يف  وجعلهما مادة خاماً مهيأة ألن تنقَل إىل أي مكان حىت ميكنها االستمرار) باحلسيدية ابتداًء من شبتاي تسفي وانتهاًء(

  .)وهو احلل الذي طرحته الصهيونية مث نفذته(االضطالع بدورها كجماعة وسيطة 

 

تصنف باعتبارها ثورة شعبية ضد شكل من  لعام فالبد أنوإذا نظرنا إىل انتفاضة مشيلنكي من منظور التاريخ اإلنساين ا
فقائدها بطل شعيب جنح يف حترير شعبه، وال شك يف أن هذه االنتفاضة  أشكال الظلم مل تشهد له اإلنسانية مثيالً،

م العلم بأن هذا متا أفعال القسوة اليت ال ميكن إال أن يدمغها اإلنسان من الناحية األخالقية، مع علمنا ارتكبت الكثري من
وأخالقيتها وبطولة قائدها هي أمور ال يتطرق إليها  هو جزء من منط الثورات الشعبية السائد، إال أن عدالة االنتفاضة

  .أوكرانيا، وهلذا السبب يقيم التماثيل الضخمة لقائدها وحمرر البالد وهكذا حيتفل ا شعب. الشك
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يف مقابل األغيار، فنجد أن  حلادثة يف إطار التاريخ اليهودي الذي يضع اليهودالدراسات الصهيونية تنظر إىل هذه ا ولكن
كوميدية، إذ تصور اليهود باعتبارهم أقلية صغرية يعيش أعضاؤها  صورة اليهود يف مثل هذه الدراسات، صورة اختزالية

آالف اليهود   يهب هذا العامل ويذبحالصغرية يتحدثون اليديشية، ال عالقة هلم بعامل األغيار، وفجأة آمنني يف مدم
دور اليهود الوظيفي أو عالقتهم باألغيار  وتبدو الواقعة بأسرها وكأا شيء فجائي ليس له سبب واضح ألننا ال ندرك(

وحينما تصوت إحدى دول . ويقارن مشيلنكي تلر» مذحبة مشيلنكي«تصبح  ومن مث فإن انتفاضة مشيلنكي). البولنديني
» التاريخ اليهودي» وتناول كتب ما يسمى. »مرياث مشيلنكي«ضد إسرائيل يف هيئة األمم فهذا جزء من  ورباشرق أ

  .النتفاضة مشيلنكي يبين انعدام القيمة التفسريية هلذا النموذج

 

 الماضي والمستقبل اليهوديان 

Jewish Pas t and Future  

مستقالً، أي تارخياً واحداً مستقالً، فإن مل  جلماعات اليهودية ماضياً واحداًتعبري يفترض أن ألعضاء ا» املاضي اليهودي»
واملشروع الصهيوين حماولة ألن يكون لليهود مستقبل . هدم اهليكل وشتام يكن هلم حاضر موحد فهذا نتيجة حلادثة

بولندا، أي جتربتهم  فماضيهم يف. حدالدراسة املتأنية تبني أن أعضاء اجلماعات اليهودية ليس هلم ماض وا ولكن. موحد
يهود الفالشاه، وجتربة هذين الفريقني ختتلف عن  التارخيية وموروثهم احلضاري والديين يف بولندا، خيتلف عن ماضي

وليس ألعضاء اجلماعات اليهودية حاضر واحد، فلكل مجاعة يهودية . املتحدة جتربة اجلماعة اليهودية يف الواليات
يكون هلا مستقبل  وتدل املؤشرات كافة على أن هذه اجلماعات لن. ها املختلف من األفراح واألتراحونصيب مشكالا

وبرغم تعاطف أعداد . يعتربون أمريكا وطنهم القومي (أكرب جتمع يهودي يف العامل(فيهود الواليات املتحدة . واحد
 أما يهود. ا، شأم يف هذا شأن يهود أستراليا ونيوزلندافإم ال ينوون اهلجرة إليه كبرية منهم مع إسرائيل والصهيونية،

تضطرهم إىل اهلجرة ولكنهم ال  أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا، على سبيل املثال، فهم يواجهون مشاكل يف بالدهم قد
ويدل . االجتماعياهلجرة إىل إسرائيل إذ يراودهم حلم احلراك  بينما ال ميانع يهود الفالشاه يف. يهاجرون إىل إسرائيل

  .يهودية مستقبالً مستقالً كل هذا على أن لكل مجاعة

 

ماض ومستقبل ومصري يهودي واحد منفصل عن ماضي  ومع هذا، تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود
يوينة ولدعم هذا الرأي، تؤكد الكتابات الصه. فيها أعضاء اجلماعات اليهودية ومستقبل ومصري اتمعات اليت يعيش

جزءاً من ماض مشترك ومنط  النظر إىل اهلجمات اليت حتدث ضد اليهود، كاإلبادة النازية ليهود أوربا، باعتبارها أمهية
  .املستقبل متكرر ال ميكن اخلروج منه إال باحلركة املشتركة يف
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  "الوحدة والتشابك"المصير اليهودي 

Jewish Des tiny "Unity and Entanglement"  

عبارة تعين أن أعضاء الشعب اليهودي هلم مصري واحد، فريد ومشترك، وأم خاضعون  «اليهودي) أو القَدر(ري املص«
الشعب املختار، فهذا  وفكرة املصري اليهودي مرتبطة بفكرة. واحد، وهلم تطلعات مشتركة، ويلقون اية واحدة ملسار

، وهو بالتاىل شعب ذو مصري خاص، )وأحياناً اضطهاده) هتمامهالشعب قد اختاره اإلله وحلّ فيه ليكون حمط عنايته وا
مصريهم املوعود  وبني البداية والنهاية، يالقي اليهود. باخلروج من مصر وينتهي بعودة املاشيح مقرر مسبقاً، يبدأ تارخيه

ذا املفهوم، وربطت بني القبااله اللوريانية ه وقد عمقت. من اضطهاد وطرد وجري وهجرة، فهم أداة خالص العامل
  .مصري اإلله ومصري الشعب

 

دنيوياً، وهو مصري مستقل عن تواريخ  متت علمنة هذا املفهوم الديين ليكون مصري اليهود التارخيي املشترك مفهوماً وقد
 احلدث، مبعزل عن الظروف احلضارية واالجتماعية اليت أدت إىل هذا الشعوب األخرى، ولذا يفسر ما حيدث لليهود

حركيات  فحادثة مثل اخلروج من مصر، ينظَر إلىها خارج. بالضرورة داخل حدود التاريخ اليهودي واليت ال تقع
الذي أدى إىل تدهور الدولة املصرية،  وال ينظَر إليها يف عالقتها باكتشاف احلديد. التطور يف الشرق األدىن القدمي

ويصبح جري اليهود . العربانيني وراءهم، مث ظهور شعوب البحر هم منوكذلك طرد اهلكسوس من مصر وتركهم موالى
 وتسقط من الصورة حركيات ظهور. اإلله لليهود على ما اقترفوه من آثام وجزء من مصريهم إىل بابل وكأنه عقاب من

األخرى اليت مت سبيها األقوام  اإلمرباطوريتني اآلشورية والبابلية وصراعهما مع الدولة املصرية، كما تسقط من الصورة
  .اليهود ال ميكن فهمه إال يف إطار املصري اليهودي الفريد حبيث تظهر حادثة السيب وكأا حدث فريد مقصور على

 

اليهودية على عدم ذكر  اليت تفسر ذه الطريقة، واقعة اإلبادة النازية ليهود أوربا، إذ تصر األدبيات ومن أهم الوقائع
األدبيات ال تتحدث أبداً عن سبب العداوة الشرسة من  كما أن هذه. اليت أبيدت حتت نفس الظروفاملاليني األخرى 

  .اإلمربيالية أمر غري مرتبط بأزمة اتمع الصناعي الغريب يف الثالثينيات والرؤية املعرفية قبل النازيني لليهود وكأن ذلك

 

السمات األساسية اليت تتسم ا بعض اجلماعات  تؤكد بعضوحتاول هذه األدبيات، انطالقاً من النموذج نفسه، أن 
 فاليهودي مكتوب علىه االنعزال وعدم االندماج، شاء أم أىب،. اليهودي وتعبرياً عنه اليهودية باعتبارها جزءاً من املصري

دبيات العربية طريقها إىل األ وهو دائماً يعزل نفسه عن اآلخرين بسبب تركيبية شخصيته اليهودية، وهي مقولة وجدت
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أا مقولة ال أساس هلا من الصحة، فلو مل يندمج اليهود ومل  ولكن الدارس املدقق يعرف. اليت تتناول الشأن اليهودي
) التقديرات يف بعض(لبلغ عددهم اآلن مئات املاليني، فقد كان عددهم مع بداية العصر املسيحي  ينصهروا يف جمتمعام

فالفالشاه . ميكن فهمه إال يف إطار اندماجهم أن تنوع اليهود اإلثين والعرقي واحلضاري الكما . يزيد على سبعة ماليني
ومع هذا، تصر األدبيات الصهيونية على أن . بدورهم عن يهود الواليات املتحدة خيتلفون عن يهود اهلند الذين خيتلفون

حتمية ومفهومة وأمراً طبيعياً،  ة الصهيونية نتيجةاليهودي وقدره هو العزلة وعدم االندماج، وبالتاىل تصبح الدول مصري
  .يعبر عن شخصيته اليهودية من خالله فهي اإلطار الذي ميكن هلذا املنعزل األزيل أن

 

املصري اليهودي إذا ما درسنا السلوك الفعلي ألعضاء اجلماعات اليهودية خارج  ويظهر قصور املقدرة التفسريية لنموذج
برغم كل ادعاءام  فيهود الواليات املتحدة قد ربطوا مصريهم كليةً مبصري بلدهم،. األسطوريةاملقوالت  إطار هذه
العاملية الثانية بلغ عددهم مخسمائة ومخسني ألفاً، جرح  كما أن اليهود األمريكيني الذين اشتركوا يف احلرب. الصهيونية

 ، وقتل منهم عشرة آالف ومخسمائة من أجل وطنهم،وحصل ستة وثالثون ألفاً على نياشني منهم أربعة وعشرون ألفاً،

فإن يهود الواليات املتحدة ال  كذلك،. وهو عدد يفوق عدد مجلة اليهود الذين ماتوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي
 وابتداًء من% 10منهم هذا الوطن للسياحة ال يزيد على  يهاجرون اىل هذا الوطن القومي، علماً بأن عدد من يزور

 يرتبط) أو مصري األغلبية العظمى من يهود العامل(التاسع عشر، أخذ املصري اليهودي  العقود األخرية من القرن

. امليعاد متاماً عدا أعداداً قليلة للغاية باملصرياألمريكى، إذ أن ماليني املهاجرين اجتهوا إىل الواليات املتحدة وجتاهلوا أرض

الغرمي األكرب للدولة الصهيونية حيث يهاجر مواطنوها بأعداد متزايدة إىل أرض  (ن مديناجولد(وال يزال هذا البلد الذهيب 
كما أن . وجنوب أفريقيا وكذلك يفعل يهود أمريكا الالتينية. األمريكية اليت حتقق للجميع قسطاً أكرب من األمن امليعاد

فإذا أضفنا إىل . يات املتحدة مىت سنحت هلم الفرصةالوال املهاجرين من روسيا وأوكرانيا يتجهون أساساً، هم أيضاً، إىل
 الدولة الصهيونية والواليات املتحدة، واالعتماد شبه الكامل هلذه الدولة على الدعم هذا االتفاق اإلستراتيجي بني

ودي، إن اإلطمئنان إن املصري اليه األمريكي حبيث أصبح مصريها يف يد راعيها األكرب، فإننا نستطيع أن نقول بكثري من
وهو، على كلٍّ، أمر . فاملصري اليهودي خاضع متاماً لإلرادة األمريكية .كان مثة مصري مستقل، هو نفسه املصري األمريكي

أعضاء اجلماعات  قامت املنظمة الصهيونية العاملية بتوقيع عقد صامت مع احلضارة الغربية يتحول مبقتضاه متوقَّع بعد أن
توطينية خارجها، تدافع عن املصاحل الغربية نظري أن  استيطانية يف فلسطني، أو إىل مجاعاتاليهودية إىل مجاعة وظيفية 

  .الدولة الصهيونية تضمن هذه احلضارة أمن وبقاء

 

إين «اخلطاب السياسي اإلسرائيلي وتتبدى يف عبارة مثل  مقولة أساسية يف» املصري اليهودي«وقد أصبحت مقولة 
تعمق  وقد. العبارة اليت يصف ا املستوطنون الصهاينة حالة احلرب الدائمة اليت يعيشوا هي، و»ال خيار«، أي »بريرا

املستوطنني، فهو تعبري عن عبء امليثاق بني  هذا املفهوم يف أدبيات جوش إميونيم، إذ يصبح املصري اليهودي جوهر حياة



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               23  

 املستوطنون وحدهم، فيذهبون إىل الضفة الغربية، اليهودي، وإمنا حيمله اإلله والشعب، وهو عبء ال حيمله كل الشعب
وبني  هو ذا شعب وحده« : وهو أمر مكتوب عليهم، فقد جاء يف العهد القدمي. جبوار الربكان ويضربون خيامهم

  .ولذا، فاحلرب الدائمة مع العرب جزء من املصري احملتوم. »الشعوب ال يسكن 

 

ومن هنا، رفض طلب . لتعريف اهلوية اليهودية اليهودي إىل معيار ارتضته أساساًولقد حولت احملكمة العليا فكرة املصري 
 أنه ولد ألم يهودية، وذلك ألنه تبنى ديناً آخر ومل يربط مصريه مبصري الشعب األخ دانيال أن يعترف به يهودياً، رغم

العامل، إذ أا مشغولة بالدفاع  عن كل يهودومع هذا، صرح شامري بأن الدولة الصهيونية ال ميكنها أن تدافع . اليهودي
  .بالدولة اليهودية عن نفسها، أي أنه رفض اشتباك مصري الشعب اليهودي

 

فالساموراي، يف شعر . إحساس متضخم خبصوصية مصريها ويالحظ أن اجلماعات الوظيفية عادةً ما يكون لديها
وهذه مجيعاً . دث العاهرات عن نصيبهن املكتوب على اجلبنياملوعود، كما تتح اهلايكو، يتحدثون دائماً عن مصريهم

اضطالع أعضاء اجلماعات  ولعل. إنسانية لعقلنة وضع غري عقالين وغري إنساين ال متكن عقلنته إال ذه الطريقة حماوالت
ظيفية، السبب الكامن واضطالع الدولة الصهيونية بدور الدولة الو اليهودية بدور اجلماعات الوظيفية يف احلضارة الغربية،

  .الصهيوين عن املصري اليهودي الفريد واملشترك وراء تضخم احلديث

 

 اليهودي وبني تشابك املصائر، إذ أن أحوال إحدى اجلماعات اليهودية تؤثر أحياناً على وحنن نفرق بني وحدة املصري

. إىل حركيات تارخيية خمتلفة  وبرغم انتمائهمامجاعة يهودية أخرى، وذلك رغم وجودمها يف مسارين تارخييني خمتلفني،

أوربا قذفت مباليني اليهود الفائضني إىل غرا، فاشتبك  وعلى سبيل املثال، فإن حركيات التحديث املتعثر يف شرق
 البالد دون أن يتحد املصريان بالضرورة، وبذل يهود غرب أوربا أقصى جهدهم للتخلص من مصريهم مبصري يهود هذه

، »صهيونية الدياسبورا«عليها مصطلح  وظهرت، يف هذا اإلطار، الصهيونية اخلارجية التوطينية اليت يطلَق. فدين اجلددالوا
وإمنا تطلب منه املسامهة يف توطني الفائض البشري اليهودي الذي  وهي صهيونية ال تطلب من املؤمن ا االستيطان،

األوىل، يف  تيطاين الصهيوين، وهو مشروع إشكنازي غريب بالدرجةوقد أثر املشروع االس. باخلطر يهدد مكانته
املستوطنني اإلشكناز، األمر الذي اضطرهم إىل  اجلماعات اليهودية يف العامل العريب، إذ أن مصريهم اشتبك مع مصري

 واهلوية احلضارية ومع هذا، ظل الوضع االقتصادي املتدين. أعداد منهم فلسطني اخلروج من بالدهم العربية وإىل استيطان
وإن كان الوضع قد  داخل املُستوطَن الصهيوين، وهو ما يعين أن مصريهم ليس متوحداً بعد مع مصري اإلشكناز املستقلة

ومع هذا، فثمة عناصر ). الصهيوين هلم نفس مصريه وقد يصبحون جزءاً من املُستوطَن(بدأ يف التغري يف اآلونة األخرية 
  .وتوسع اهلوة بني اإلشكناز ويهود العامل اإلسالمي، وتفرض على كلٍّ مصرياً خمتلفاً ن الصهيوينتتفاعل داخل املُستوطَ



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               24  

 

 القدر اليهودي 

Jewish Fate  

  »املصري اليهودي« عبارة مرادفة لعبارة

 

 االستمرار اليهودي 

Jewish Continuity  

احلديث كال متجانساً عل مستوى  ية تكون يف العصرمنوذج تفسريي يفترض أن اجلماعات اليهود» االستمرار اليهودي«
، ويعد هذا النموذج »التاريخ اليهودي«تسم ما يسمى ) أحياناً عرقية بل(العامل، وأن مثة استمرارية تارخيية وثقافية 

 ورثة العربانيني القدامى، وأن هم وانطالقاً منه، يذهب الصهاينة إىل أن اليهود احملدثني. حمورياً يف الفكر الصهيوين عنصراً
ويرى بعض الصهاينة أن الصهيونية هي . إال الكومنولث اليهودي الثالث حكومة إسرائيل احلالية يف فلسطني احملتلة ما هي

ريخ العودة شيء متصل منذ بداية التا االستمرارية فأصوهلا متتد بعيداً إىل أيام األنبياء األوائل وأن الدعوة اىل تعبري عن هذه
  .اليهودي إىل اآلن من األنبياء إىل هرتزل

ينظر إىل أعضاء اجلماعات اليهودية من  وفكرة االستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إجنيلية، إذ أن الوجدان الغريب
عودة القدامى يدخلون كنعان، مث يرى حكم القضاة فامللوك، فالسيب البابلي، ف خالل الكتب املقدسة، فريى العربانيني

وهذا ما يعين . نفي اليهود وحنميا، وبعد ذلك ثورة احلشمونيني، مث هدم اهليكل على يد تيتوس، وهو ما أدى إىل عزرا
وتستأنف احللقة بعودة اليهود مرة أخرى إىل . حلّ فيه اإلله أم يف حالة انتظار، قابعون داخل تارخيهم املقدس الذي

الصهاينة  كما أن دخول املستوطنني. ان الصهيوين تعبري عن منط متكرر ومستمر ومتوقعاالستيط وبالتاىل، فإن. فلسطني
  .لدخول العربانيني إىل أرض كنعان وإبادم ألهلها إىل فلسطني، وقيامهم بذبح الفلسطينيني، ليس إال استمراراً وتكراراً

 

الظواهر احمليطة بيهود  تارخيي الزائف الذي يفترض أناالستمرار هذا عن نفسه فيما ميكن تسميته القياس ال ويعبر منوذج
فنجد، مثالً، أن حاييم وايزمان يطالب . ماضيهم السحيق اليوم تشبه يف كثري من الوجوه الظواهر اليت واجهها اليهود يف

 ترات العظيمةبالتفاوض مع اليهود مذكراً إياهم بأنه، يف الف) 1937(الصهيوين العشرين  العرب يف خطابه أمام املؤمتر

فالعرب يف نظره ما زالوا كما . العربية من التاريخ العريب، تعاون الشعبان معاً يف بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة
ومن أطرف . التارخيية املتغرية فهي أمر ثانوي حيسن التغاضي عنه كلية كانوا، واليهود أيضاً مل يتغريوا، أما الظروف

باجلامعة العربية من  ن باستمرار إسرائيل، وعلى القياس التارخيي الزائف، ما صرح به أستاذ للتاريخاإلميا األمثلة على هذا
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بعد غياب دام بضعة آالف من السنني، أي بعد  1967أن جنود إسرائيل رأوا البحر األمحر ألول مرة يف يونيه عام 
لشائع يف الواليات املتحدة، بعد حرب وقد كان من ا! فرعون مصر عبورهم إياه مع موسى حينما كان يطاردهم

ملعارك  بعض احلاخامات تفسري أسفار العهد القدمي، مبينني أن معارك يونيه ليست إال تكراراً  مباشرة، أن حياول1967
إن « : أسطورة االستمرار، فيقول وحياول بن جوريون تربير عسكرة اتمع اإلسرائيلي باللجوء إىل. حدثت من قبل
. »لن يتوقفوا عن القتال ] أي دولة إسرائيل[وكذلك جنود صهيون  ...ويوشع وداود مل يكفُّوا عن القتالجنود موسى 

اإلسرائيلي، كما  العسكريني اإلسرائيليني بعقد املقارنات بني فرسان داود وسليمان ودبابات اجليش ويقوم بعض املعلقني
بل إن الصراع العريب اإلسرائيلي . وتكتيكات ديان جدعونيقيمون الندوات لبحث أوجه الشبه واخلالف بني أساليبب 

 ويتبدى منوذج. لصراع العربانيني مع الفراعنة واآلشوريني والبابليني والفينيقيني بأسره ينظر إليه على أنه استمرار

 تنسف فكرة واالختالط باآلخرين االستمرار اليهودي يف فكرة النقاء العرقي واحلضاري لليهود، ألن فكرة االندماج
  .االستمرار من جذورها

 

واحداً، وعبر  يف تفسري هذا االستمرار اليهودي إىل أن الوجود اليهودي عرب التاريخ اتبع منطاً وتذهب الرؤية الصهيونية
شكالً هندسيا متسقاً يشبه إىل حد كبري  عن جوهر يهودي واحد، فهو أقرب إىل التكرار منه إىل االستمرار ويأخذ

وعلى أية حال، فإن هذا االتساق جيعل . عالية من االتساق العضوي مع نفسها ساطري البدائية اليت تصل إىل درجةاأل
كثرياً من األساطري الشمولية مثل  نظاماً مغلقاً مكتفيا بذاته ال عالقة له بالواقع املتعين احلي، وهي يف هذا تشبه الصهيونية

االستمرارية يف ظاهرة معاداة اليهود، إذ يرون أا دائمة ما دام اليهود  ة نفس القدر منوجيد الصهاين. األسطورة النازية
  .يف املنفى

مفهوم االستمرار اليهودي يعطي اليهودي  وغريه من املفاهيم الصهيونية، جند أن» البقاء اليهودي«وكما هو احلال مع 
فباسم هذا االستمرار يدعي الصهاينة ألنفسهم . خرينالقائمة لآل حقوقاً مطلقة مستمرة ال تنقطع، ويسقط احلقوق

قامت منذ  فالدولة اليهودية، حسب رؤيتهم، هي وريثة الدويالت اليهودية اليت. فلسطني وطرد أهلها شرعية احتالل
  .آالف السنني

 

 منظور إسالمي : االستمرار اليهودي

Jewish Continuity: An Is lamic Perspective  

الثقافية ) احملورية مفهوم االستمرار اليهودي، ويقصد به أن مثة استمرارية يف الصفات األساسية  الصهيونيةمن املفاهيم
وانطالقاً . وتفصلهم عن غريهم من الشعوب واجلماعات اليت تسم أعضاء اجلماعات اليهودية) والدينية بل والعرقية أحياناً

 تشري إىل يهود العامل يف احلاضر واملاضي واملستقبل، وأن كلمة» يهودي«ة ا أن كلم من هذه االستمرارية يرى املؤمنون
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تغير جوهري، وكذلك موروثهم  تشري إىل نظامهم العقدي، وكأن مسات اليهود الثقافية مل يطرأ عليها أي» يهودية»
  .الديين

 

سالمية، ويمكن أن نسجل ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تماما مع الواقع التاريخي ومع الرؤية اإل
 : المالحظات اآلتية

 

اجلماعات اليهودية على املستوى العرقي، فهناك   ال ميلك الدارس املتأين إال أن يالحظ وجود تنوع هائل بني أعضاء 1
وختتلف أحجام الرأس باختالف انتماء اليهودي، كما يظهر االختالف والتباين  يهود بيض ويهود سود ويهود صفر،

  .(«إشكالية العزلة واخلصوصية اليهودية«انظر الباب املعنون (اإلثين /املستوى الثقايف على

أساساً تركيب جيولوجي تراكمي حيوي   يالحظ أن اليهودية ليست عقيدة متكاملة حمددة املعامل بشكل معقول فهي 2
عضها يصل إىل التوحيد الكامل، وهذه من الشرك الصريح وب داخله طبقات عقيدية خمتلفة ومتناقضة، بعضها يقترب

 وإن آمن اليهودي بطبقة دون أخرى، فهو مع هذا يظل يهودياً من منظور الشرع. اليهودية الطبقات مجيعاً جزء من

جيلسون يف السنهدرين جنباً إىل جنب  ويف عهد اهليكل الثاين، كان الصدوقيون الذين ال يؤمنون باليوم اآلخر. اليهودي
وإىل جانب هؤالء توجد بعض كتب األنبياء يف العهد القدمي اليت  . الذين يؤمنون بالبعث واليوم اآلخرمع الفريسيني

: التوبة(» اهللا  قالت اليهود عزير ابن« وقد جاء يف القرآن الكرمي . اخلالص، بل تصل إليه أحياناً تقترب من التوحيد

، ولكن هناك من )»ابن اهللا«: انظر(مفهوماً حمورياً   باعتبارهوبالفعل، هناك من اليهود من يستخدم مفهوم ابن اهللا) 30
 وهناك العشرات من اليهود يف العصور الوسطى. متاماً، ويصر على قدر عال من التوحيد يهمش هذا املفهوم بل يرفضه

 يرددون أن اإلله حتفهم وهم يف الغرب ممن تقدموا إىل النار اليت أُضرمت إلرغامهم على الرجوع عن التوحيد والقوا
  .واحد

 

 ، وجعلوا اإلميان ذه»الشريعة الشفوية«القدمي يف التلمود الذي يسمى أيضاً  وقد مجع حاخامات اليهود تفسريام للعهد

ما والتلمود حيوي آراء أقل ). الشريعة املكتوبة) الشريعة الشفوية أساساً للعقيدة اليهودية يفوق يف األمهية اإلميان بالتوراة
بأا  وقد ازداد األمر سوءاً بظهور تراث القبااله اليت وصفها بعض احلاخامات. توحيدية توصف به أا تناقض أية رؤية

يهودية الفالشاه يف إثيوبيا ويهودية  وكان هناك إىل جوار هذا كله أشكال من اليهودية غري احلاخامية مثل. شرك صريح
 ارتباكاً يف العصر احلديث مع ظهور اليهودية اإلصالحية واليهودية التجديدية املسألةوازدادت . بين إسرائيل يف اهلند

موحى ا، وبعضها ال يؤمن بالبعث،  واليهودية احملافظة، وهي صيغ خمفَّفة من اليهودية بعضها ال يؤمن أتباعه بأن التوراة
، وأن الدولة )ليهود الغرب(ت مع اإلبادة النازية فكرة أن اإلله ما مث ظهر الهوت موت اإلله الذي ينطلق من. وهكذا
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خواص عرقية أو  مث ظهر أخرياً اليهود امللحدون واإلثنيون الذين يرون أن يهوديتهم تكمن يف! اإلله اليهودية حلت حمل
  .إثنية أو حىت نفسية ال عالقة هلا بالدين

 

معيارية عقيدة ما  ري من العقائد حني يرفض شخص ماوهذا أمر حيدث يف كث» يهوداً « يعتربون أنفسهم   كل هؤالء 3
ويالحظ . ومع هذا يستمر يف ادعاء االنتماء هلا) واليهودية مثل اإلميان باإلله يف اإلسالم واملسيحية(ويرفض االحتكام هلا 

 ف والتنوعفرغم وجود قدر من االختال. ميكن أن يقبال مثل هذا الشخص يف حظرية الدين أن املسيحية واإلسالم ال

هذا على عكس . البد من قبوهلا وعدم التجانس يسمح به النسق الديين اإلسالمي واملسيحي إال أن مثة معيارية ائية
، ولكنها )اليهودي هو من يؤمن باليهودية(تعريفاً عقيدياً وحسب  اليهودية اليت تفتقر إىل مثل هذه املعيارية، فلم تتنب

اليهودي هو (تعريفاً نفسياً  ، ويف اآلونة األخرية تبنت)اليهودي هو من ولد ألم يهودية( مادياً بيولوجياً تبنت أيضاً تعريفاً
، وهذه تعريفات تسقط املعيارية )مبصري الشعب اليهودي من يشعر بذلك يف قرارة نفسه، ومن قَبل أن يربط مصريه

معيارية  التعريفان الثاين والثالث ال عالقة هلما بأيةف. من يريد أن يسمي نفسه يهودياً وتفتح الباب على مصراعيه لكل
مسلم «ال ميكن أن نتحدث عن  ، أي يهودي ال يؤمن باإلله، ولكن»يهودي ملحد«ولذا ميكن احلديث عن . عقيدية
  .«مسيحي ملحد«أو عن » ملحد

 

تحالة افتراض انطالقا من كل هذا سنطرح مجموعة من اإلشكاليات وسنجتهد في اإلجابة عليها لنبين اس
 :  من منظور إسالمي"الثقافي أو البيولوجي"االستمرار اليهودي 

 

   "يهودي"إشكالية المجال الزمني لمصطلح 

املاضي واحلاضر واملستقبل، أو إىل يهود املدينة أيام البعثة  هل يشري إىل كل يهود العامل يف كل زمان ومكان، يف(
  :)احملمدية وحسب؟

 

ويقال أيضاً . »التوبة والعمل الصاحل» هو» التهود«و» تاب ورجع إىل احلق«أي » هاد«ة من يف اللغ» يهودي«لفظ 
ليست الكلمة الوحيدة » يهودي«ولكن كلمة . يؤمن بالعقيدة اليهودية مبعىن أنه» صار يهودياً«أي » ود«و » هاد«

، ]مرات 8[، واليهود ] مرٍة41[ائيل بين إسر: اليهود يف القرآن، فقد وردت عدة مصطلحات أخرى اليت تدل على
  .[مرة 31] ، وأهل الكتاب] مرة12[، وأوتو الكتاب ] مرات9[، والذين هادوا ] مرات3[وهود 
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العامل، ولذا وردت هذه املصطلحات غري املترادفة  ومن الواضح أن القرآن الكرمي ال يفترض وجود استمرارية بني يهود
 فالقرآن يفرق تفرقة واضحة بني اليهود الذين عاشوا يف اجلزيرة. ومكاين خمتلف ليعبر كل مصطلح عن وضع زماين

بين «فمصطلح . جهة أخرى العربية وتعامل املسلمون معهم يف فترة البعثة احملمدية من جهة وبني بين إسرائيل من
تخدم هذا اللفظ ختصيصاً بين إسرائيل، ومل يس جاء خمصصاً للحديث عن يهود عصر موسى وعيسى وأنبياء» إسرائيل

  :ومها) من املواضع اإلحدى واألربعني(موضعني  ليهود عصر البعثة احملمدية إال يف

 

»   )211سورة البقرة  (» من آية بينة  سل بين إسرائيل كم آتيناهم 

 

 »   .)76سورة النمل  (» أكثر الذي هم فيه خيتلفون إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل 

 

بين  إحالة إىل موروثات قدمية ميكن أن يتناقلها اليهود، أياً كانت أصوهلم العرقية، عن  يف هذين املوضعنيوواضح أن
بنو (بصفة اخلاص ) اليهودي) إسرائيل، أي يهود عصر موسى، األمر الذي يفتح الباب إلمكانية توجيه اخلطاب العام

  .اتاملوروث الذي هو مسئول مسئولية مباشرة عن هذه) إسرائيل

 

املدينة واجلزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يقال إا شبه  فيهود. وهذا التمييز مفهوم متاماً يف إطار الواقع التارخيي
ومع هذا، جتب ) .يف أغلب الظن مل يكونوا يعرفون التلمود حىت مع احتمال أن يكون قد مت مجعه آنذاك توحيدية، فهم

وقد كان يهود ). تصاعد العنصر احللويل يف اليهودية يدل على] نسبة إىل عبد اهللا بن سبأ[لسبئي اإلشارة إىل أن الفكر ا
ويقال إن يهود  يهود العامل، وعن مراكز الدراسة التلمودية والفقهية يف فلسطني وبابل، بل اجلزيرة العربية منعزلني عن

 .العامل آنذاك مل يكونوا يعتربوم يهوداً

 

استمرار  التفرقة بني يهود عصر موسى ويهود املدينة، ومن هنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود نومن هنا تكو
أيامنا هذه من جهة أخرى، فااالن  يهودي، فالبد من التفرقة بني يهود املاضي من جهة ويهود العامل احلديث يف

 وال ينطبقان بالضرورة على يهود العصر وردتا يف القرآن حمددان كما» بين إسرائيل«و» يهودي«الدالليان لكلميت 
  .احلديث
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لإلشارة إىل املدلوالت  كان من املفروض أن تولَد داخل املعجم العريب اإلسالمي، من البداية، جمموعة ألفاظ ورمبا
. وهكذا، »اليهود يف العصر احلديث«، و»اليهود عرب التاريخ«و ،«اليهود باملعىن القرآين«، و»بنو إسرائيل«: املختلفة

كجماعة  لإلشارة إىل اليهود القدامى» العربانيون«: نولّد مبدئياً جمموعة من املصطلحات مثل وقد حاولنا من جانبنا أن
لإلشارة إىل اجلماعات البشرية ممن » اليهودية اجلماعات«لإلشارة إليهم كجماعة دينية، و» مجاعة إسرائيل«عرقية، و

 ولعل الفقهاء مل يتوجهوا هلذه املشكلة. للمشكلة إىل حني حبثها فقهياً ولغوياً قتاتفق عرفاً أم يهود، وهو حل مؤ

احلضاري اإلسالمي نظراً لعدم  باحلماس املطلوب، ألن اليهود مل يكونوا ميثلون إشكالية خاصة أو مستقلة داخل التشكيل
أما يف القرن العشرين، بعد . أهل الذمةبعد استقرار مفهوم  أمهيتهم وبسبب استقرار وضعهم داخل احلضارة اإلسالمية

خمتلف ويتطلب فتح  العامل داخل احلضارة الغربية العلمانية أو يف الدولة الصهيونية، فإن الوضع جد تركُّز غالبية يهود
  .باب االجتهاد والنظر يف هذه املسألة

 

  :  التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف اإلسالمي له2

 

بتحريفه أو أصروا  ورغم أم قاموا. »أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السالم«اإلسالم تعين  يف» يهود«كلمة 
  .حتريفها من بينها اإلميان باهللا واليوم اآلخر على اتباع احملرف منه إال أن مثة مبادئ أساسية وردت فيه مل يتم

 

الدقة لقلنا  منهم، أو إذا توخينا% 90ود العامل احلديث لتم استبعاد ما يزيد عن طُبق على يه هذا التعريف اإلسالمي لو
كيهود، ) اإلصالحيون واحملافظون والتجديديون) %40ولتعذَر تقبل ) امللحدون والالأدريون(منهم % 50الستبعد 

الرتعة احللولية اليت هيمنت على وحىت هذا أمر خاليف بسبب تزايد . كيهود (فقط(األرثوذكس % 10ولرمبا قُبل ال 
اإلسالمي لليهودي، حىت لو  واملسلم ال ميكنه إال أن يستبعد أولئك الذين ال ينطبق عليهم التعريف. احلاخامية اليهودية

  .اليهودية كيهود ، وحىت لو قبلتهم الشريعة»يهوداً«مسوا أنفسهم 

 

يف العراق » الصابئة«إذ أشار إىل أن اجلماعة اليت تسمى  اثلةإىل ظاهرة مم) صاحب امللل والنحل(وقد تنبه الشهرستاين 
االسم بغية  اختذت» املندائية«بالصابئة الذين يشري إليهم القرآن، فهؤالء مجاعة غنوصية تدعى  ليسوا هم يف حقيقة األمر

 يف واقع األمر على هؤالء الذين ال تنطبق) القرآن كما عرفها(» صابئة«أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب، أي أن كلمة 
  .«صابئة«يسمون أنفسهم 
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 :   التناقض بين مفهوم االستمرار اليهودي ومفهوم الفطرة في اإلسالم3

 

اإلسالم، ونقصد به مفهوم  االستمرار اليهودي، البيولوجي والثقايف، يتناقض مع إحدى القيم احلاكمة الكربى يف افتراض
الفطرة، وإن كان مثة صفة وراثية فهي الفطرة اإلنسانية  تصور اإلسالمي  يولَد علىفاإلنسان  حسب ال. الفطرة

 من جانب(مفهوم يضع على الفرد عبء املسئولية اخللقية ويطرح إمكانية التوبة الدائمة  واالستعداد لعمل اخلري، وهو

تشكّل سقوطاً يف املنطق العنصري  يهوديومن مث فإن فكرة االستمرار ال). إن شاء اخلالق(وإمكانية املغفرة ) املخلوق
البيولوجي أو االقتصادي أو العرقي أو جمموعة من احلتميات املادية  العلماين الشامل الذي يرى اإلنسان حمكوماً مبوروثه

 منهم الصاحلني والطاحلني الواضح أن النص القرآين حذَّر من ذلك ففرق بني اليهود عموماً من ناحية وبني ومن. األخرى
  .أو شر، ملتزماً يف ذلك طريقة العدالة والصدق من ناحية أخرى، وحكم على كل فريق منهم مبا يستحقه من خري

 

حقوقهم  أوالً وأخرياً بالتعامل مع اليهود واملسيحيني من خالل مفهوم أهل الذمة الذي حدد واإلنسان املسلم ملزم
تصوراً لوجود استمرار بيولوجي أو ثقايف  بينهم وبني املسلمني، ومل يطرحوواجبام وأكد املساواة الكاملة واملطلقة 

  .بينهم

 

 :   الفوائد العملية الفتراض االستمرار اليهودي4

 

هناك من يرى قيمة تعبوية عملية يف التأكيد على الرتوع  رغم وضوح املوقف اإلسالمي من فكرة االستمرار اليهودي،
ومثل ). أسلفنا وهو أمر خمالف لتعاليم اإلسالم  كما(بيعي، يف كل زمان ومكان، حنو الشر والط اليهودي األزيل واحلتمي

والصهيونية وبني يهود املاضي ويهود احلاضر هي  هؤالء يرون أن أية عملية للتفرقة بني اليهود والصهاينة وبني اليهودية
  . يتم التعامل مع األمور على إطالقهامن ورائها، وأن من األفضل أن عملية أكادميية تضيع الوقت وال جدوى

 

فاإلنسان املؤمن يرفض التنازل ). اهللا املُرسلة من(فإن هذا املوقف العملي املادي يتناىف مع القيم األخالقية املطلقة  وابتداًء،
ألسباب العملي، جند أن تبني هذا املنطق خطر ألقصى درجة ل ولكن حىت على املستوى. عن قيمه بسبب نفع مادي

  :التالية
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برصد العموميات دون  افتراض وحدة اليهود سيقلل مقدرتنا على رصد الظواهر اليهودية والصهيونية إذ سنكتفي ( أ
تدعم وجهة نظرنا دون النظر إىل خصوصيات  رصد املنحىن اخلاص للظواهر، وسنبحث عن الدالئل والقرائن اليت

  .الظواهر

 

 رار اليهودي إىل أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة، األمر الذي ينسب هلم قوىاالستم عادةً ما يذهب دعاة) ب

  .شيطانية خارقة تولِّد الرعب يف قلب ااهد حىت قبل دخول احلرب

 

بأسره األمر الذي يقلب  دعاة االستمرار اليهودي أولوية سببية لليهود وجيعلهم املتحكمني يف شئون العامل ينسب) ج
فالدولة الصهيونية، يف واقع األمر، إن هي إال أداة يف يد  .اماً، وخصوصاً يف زمن النظام العاملي اجلديداألولويات مت

 وجه اخلصوص، والغريب على وجه العموم، وهذا هو العدو احلقيقي الذي حياول أن يفرض االستعمار األمريكي على

  .وليست الغاية والكل يونية هي الوسيلة واجلزءمنظومته على العامل فيحوله إىل سوق ومصنع، والدولة الصه

 

كتلة بيولوجية واحدة يكرس رؤية علمانية عنصرية تقوض  مثل هذا املنطق الذي يرى جمموعة بشرية غري متجانسة) د
يث ح ويف منطقة مثل منطقتنا العربية اإلسالمية،. وضرورة احلكم األخالقي الفردي على اآلخر دعائم القيم األخالقية
الفسيفساء اإلسالمية الثرية، جند أن مثل هذا  عاشت عرب مئات السنني داخل) دينية وإثنية ولغوية(توجد أقليات عديدة 

  .وإثنية ودينية ورمبا أدى إىل تآكُل العقد االجتماعي اإلسالمي املنطق يؤدي إىل تفجرات عرقية

 

من الصعب على العناصر  ر صهيوين يرى أن من الصعب تفتيتهم، ويرى أناليهود باعتبارهم كالً ال يتجزأ تصو رؤية) ه
ومثل هذا الطرح يتجاهل احلقيقة . وتظهر وتعبر عن نفسها أن تنشط) وللحلولية الوثنية(اليهودية الرافضة للصهيونية 

ارد  لك، فإن الطرحولذ. الصهيونية حركة إحلادية معادية لليهودية وتطرح نفسها بديالً هلا التارخيية، وهي أن
الداخلية أمراً صعباً، وسيؤدي إىل القضاء  والتعميمي، وقبول األمور على إطالقها، سيجعل االستفادة من هذه التناقضات

  .على العناصر الرافضة
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لى املسيحية ختشى اهلجوم ع أن كثرياً من احلركات العلمانية اإلحلادية يف أوربا، يف القرن الثامن عشر، كانت يالحظ) و 
 .كانت ال تزال تؤمن باملسيحية ومؤسساا نظراً لوجود قطاعات كبرية يف اتمع الغريب

 

 وكان بعض دعاة اخلطاب اإلحلادي. املسيحية، كان يتم اهلجوم على اليهود واليهودية ولذا، بدالً من اهلجوم املباشر على

اهلجوم على اليهود واليهودية  ي يستند إىل الغيب، وأصبحيلمحون إىل أن اليهودية منوذج ألي دين وأي نظام عقيد
حيمل حتماً ) والنصارى(واهلجوم على اليهود . إال يف وقت متأخر ومل تتنبه الكنيسة هلذه الشفرة. أكرب دعاية إحلادية

  .الغيب/هجوم غري واع على النموذج اإلمياين ككل، طاملا تضمن هجوماً على الوحي تضمينات إحلادية، فهو

 

إسالمية وبديباجات إسالمية، إذ أن تقبل  إذا كان اهلدف هو شحذ اهلمم للجهاد، فالبد أن يتم هذا من منطلقات) ز 
هو سقوط يف ) صهاينة  كل اليهود سواء  اليهودي هو من ولد ألم يهودية كل اليهود(أطروحات اآلخر وديباجاته 

السقوط يف أية  د ضد أعدائه، وضد من يسلبون حقوق املسلمني دونواإلسالم يدعو إىل اجلها. للهوية منطقه وفقدان
« ويقول تعاىل ). 190: البقرة(» ال حيب املعتدين  وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم، وال تعتدوا إن اهللا« عنصرية 

  .(93: احلج(» وإن اهللا على نصرهم لقدير أُذنَ للذين يقاتلون بأمُ ظلموا

 

 :  كنموذج عام  اليهودية5

 

إىل جمموعة من العقائد إال أن باإلمكان  يشري» يهودية«بأزمنة وأمكنة حمددة، ورغم أن دال » يهودي«رغم ارتباط دال 
واليهودي . القرآن هلا جمال داليل عاملي متحرر من الزمان واملكان يف» يهودي«القول بأن إحدى استخدامات كلمة 

 وميكن هنا). بغض النظر عن انتمائه العقيدي(ذي تتوفر فيه جمموعة من السمات الشخص ال حسب هذا التعريف هو

وإىل واقعة تارخيية حمددة  فهو دال يشري إىل شخص بعينه» فرعون«باستخدام الدال » يهودي«مقارنة استخدام الدال 
» فرعون« املفسرين الدال كما مل يربط أي من. الواقعة ومع هذا مل يقصر أمر استخدامه على هذا الشخص أو هذه

 دوال تشري إىل وقائع تارخيية» فرعون«أو » مصري«ويبدو أن دوال مثل ). قبيل ااز إال من(حبكام مصر احملدثني 

أخالقي عام يصلح لكل زمان  حمددة وإىل مسات وأمناط بشرية متكررة تنفصل عن سياقها التارخيي لتصبح ذات مدلول
  .ومكان

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               33  

اليهودي كنموذج واليهودية كنموذج يتسمان بالسمات األساسية للجماعات  لرأي فيمكن القول بأنوإن أخذنا ذا ا
  :احللولية الكمونية ويتضح هذا يف عدة جوانب والعقائد

 

موسى  وإذ قُلتم يا« . يصبغون دينهم بصبغة مادية، ويتضح هذا يف ميلهم الشديد حنو التجسيد يرى القرآن أن اليهود) أ 
وامليل حنو التجسيد . العجل إهلاً ويتضح هذا االجتاه يف اختاذهم). 255: البقرة(» ن لك حىت نرى اهللا جهرةً لن نؤم

  .العقائد احللولية الذي يتحول إىل عبادة لألوثان هو مسة أساسية يف

 

م يتسم بالظاهرية واحلرفية، اليهودي للنصوص املقدسة فهو فه تتضح احللولية والرتوع حنو املادية والتجسيد يف الفهم) ب
: آل عمران(» أغنياء  إن اهللا فقري وحنن« القرآن لإلنفاق يف سبيل اهللا باعتباره قرضاً هللا، إذ قالوا  ولذا فقد فهموا دعوة

181(.  

 

يهود وقد وصف القرآن ال. املنظومات احللولية فإنه يتأله فينسب لنفسه اخللود حينما يصبح اإلنسان موضع احللول يف) ج
يتناقض مع قوهلم بأم أولياء  وهو ما. (أحرص الناس على احلياة وبأم يكرهون املوت وخيافونه وال يتمنونه أبداً بأم

وحكى القرآن عنهم أم . غريهم إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر ، وهم هلذا ال يقاتلون)اهللا وأم أبناء اهللا وأحباؤه
دعاهم موسى   يف سبيل اهللا بعد إخراجهم من مصر فلما كُتب عليهم القتال تولوا، بل وعندمابالقتال طالبوا أنبياءهم

  .أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون عليه السالم للقتال ودخول األرض املقدسة قالوا ملوسى عليه السالم اذهب

 

 ة احلدود والطقوس واالهتمام الشديد بالتفاصيل،يف موقفني متناقضني األول زياد تعبر املنظومة احللولية عن نفسها) د

بالتشدد فقد قست قلوم حىت  ويظهر هذا يف الوصف القرآين لليهود إذ يصفهم. والثاين إلغاء احلدود والطقوس متاماً
ه النار األنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنيب ما مل يأم بقربان تأكل أصبحت أشد قسوة من احلجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مع

كل  فقد أحل اهللا هلم. وأكثروا من السؤال عن احملرمات بشكل أدى إىل تضييقهم على أنفسهم ،(183: آل عمران(
كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الشحوم  الطعام إال ما حرم إسرائيل على نفسه فتشددوا جداالً وسؤاالً حىت حرم عليهم

وهو تشريع يؤكد إغراقهم يف التفاصيل ويبين إىل أي حد أكثر اليهود  ،(146: األنعام(إال ما محلت ظهورها أو احلوايا 
تشددوا مع موسى  ويف خروجهم من مصر. واالختالف حىت حرم اهللا عليهم بعض ما أحل هلم عقاباً هلم من السؤال

: البقرة(ال يصربون على طعام واحد نباتاً خمتلفاً ألم  عليه السالم يف مطالبهم فطلبوا منه أن يدعوا اهللا أن خيرج هلم
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اليت رواها القرآن إىل أي حد عذبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال مرات عديدة  ، وتعكس قصة البقرة)261
  )71  67: البقرة(صفة البقرة وعندما ذحبوها أطاعوا اهللا بعد مشقة  عن

 

إىل مرجعية ذام فهم يبحثون  يتضح يف أن اليهود حيولون أنفسهماجلانب اآلخر للحلولية وهو إلغاء احلدود متاماً ف أما) ه
فلم يؤمن بنو . يطوعونه، ولذا فهم يستخدمون الدين استخداماً نفعياً وبدالً من طاعة اإلله. عن دين جيعلهم شعباً خمتاراً

كذبتم وفريقاً  تكربمت ففريقاًأفكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم اس« مل يأت مبا وى أنفسهم  إسرائيل لرسول ما
وصف القرآن اليهود يف غري موضع بنقض  ونقضهم ينبع من عملية توثُّن الذات هذه فقد). 87: البقرة(» تقتلون 
وإذ أخذنا ميثاق « ]  64 63: البقرة[» مث توليتم من بعد ذلك ... الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم« (العهود 

نبذه فريق منهم بل  أو كلما عاهدوا عهداً«و] 83: البقرة[» مث توليتم إال قليالً ... دون إال اهللاال تعب بين إسرائيل
األنبياء وعهود الناس، وإن كان الوصف القرآين  فقد نبذوا عهود اهللا وعهود]). 100: البقرة[» أكثرهم ال يؤمنون 

  . إىل كل اليهوداإلميان إىل األكثرية ال الدقيق ينسب نبذ العهد إىل فريق وعدم

 

مع  يف أن العقيدة اليهودية، كما يصفها القرآن، ليست هلا معيارية ثابتة وإمنا تتداخل وتتضح احللولية وحتطيم احلدود) و 
قالوا يا موسى إجعل لنا " بينها أو حيتكون ا  ولذا فاليهود يتأثرون بعقائد وثقافات األمم اليت يعيشون. العقائد األخرى

  .«اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي«وهذا ما نعبر عنه بعبارة  (138 :األعراف" (ا هلم آهلة إهلاً كم

 

وقد الحظ كثري من  .القرآن لليهود وللعقيدة اليهودية هو يف واقع األمر وصف ألتباع أية عقيدة حلولية إن وصف
 الشامل احلديث الذي يتوثن ويتأله ويصبح هو العلماين املفسرين تشابه وصف اليهود يف القرآن مع بعض مسات اإلنسان

 هنا تصف اإلنسان احللويل» يهودي«فكأن كلمة . عامل احلواس اخلمس يرفض تجاوزه ذاته مرجعية ذاته، ويعيش يف

هذا التماثل هو الذي جيعل  ولعل. الكموين الذي يتصف ذه الصفات، يهودياً كان أم مسيحياً أم مسلماً أم ملحداً
أن وصف اليهودية يف القرآن هو وصف لعقيدة حلولية  تصور أن اليهود مسئولون عن الشرور كافة، وما فامالبعض ي

 عقيدة حلولية، وأن هذا الوصف ال ينطبق على اليهود ممن يدورون يف إطار احللولية وأن وصف اليهود هو وصف ألتباع

عقيدة الشنتو اليابانية، أو الفلسفة  ، سواء كانوا من أتباعوإمنا ينطبق كذلك على كل أتباع العقائد احللولية املختلفة
 .الشاملة النيتشوية األملانية، أو العلمانية

 

 البقاء اليهودي 
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Jewish Survival  

. »معجزة«مقرونة بكلمة  عبارة تتواتر يف التواريخ املتأثرة بالرؤية الصهيونية، بل جندها دائماً» اليهودي البقاء»

» الشعب اليهودي«و» االستمرار اليهودي» مرتبط مبصطلحات صهيونية أخرى مثل»  اليهوديالبقاء«ومصطلح 

مجيعاً تنبع من منوذج تفسريي واحد يفترض وجود مجاعة متجانسة  ، وهي»الشخصية اليهودية«و» التاريخ اليهودي«و
وعادةً ما . خمتلفة رغم تواجدها يف أزمنةاحتفظت ويتها املستقلة، رغم انتقاهلا من مكان إىل آخر، و «اليهود«يقال هلا 

اختفاء اآلراميني والبابليني، وحدوث بعض الشعوب  يقارن هذا البقاء اليهودي باختفاء بعض الشعوب األخرى مثل
  .األخرى مثل العرب

 

د له ال على والتجانس ال وجو املفهوم، مثل غريه من املفاهيم الصهيونية، يفترض نوعاً من االستمرار والوحدة وهذا
فبقاء اليهود مل يكن مطلقاً، فمن الوقائع األساسية يف التاريخ  .مستوى النسق الديين أو على مستوى اجلماعات اليهودية

ذلك،وال يزال  القبائل العربانية العشر من سكان اململكة الشمالية إىل آشور، مث مل يسمع م بعد العرباين واقعة جري
والقول ).إحدى هذه القبائل(من قبيلة دان  قد أصدر حاخام السفارد األكرب فتوى بأن الفالشاهو.البحث عنهم جارياً

شيئاً عن مصريهم إال إذا كانت بقاياهم قد اجتهت إىل ار ومنها إىل بولندا  نفسه ينطبق على يهود اخلزر الذين ال نعرف
يف القرن األول  ولذا، فرغم أن عدد اليهود.ندماجكما أن نسبة كبرية من اليهود ختتفي من خالل اال.هناك واستقرت

فإن عددهم يف القرن السابع امليالدي مل  إىل ما يقرب من سبعة ماليني،) حسب بعض اإلحصاءات(امليالدي كان يصل 
  .يتجاوز املليون

 

اململكة الشمالية قُيض  علىإىل بعض آليات بقاء بعض اجلماعات اليهودية، فيالحظ مثالً أنه بعد القضاء  وميكننا أن ننظر
اإلمرباطورية اآلشورية مث البابلية، وهو أمر متوقَّع إذ كيف تستطيع دولة  للمملكة اجلنوبية البقاء بسبب انضوائها يف كنف

كل املفكرين والساسة  تضمن لنفسها البقاء إال ذه الطريقة؟ هذا أمر يذكره ديان يف كتاباته، كما يدركه صغرية أن
الكيان الصهيوين، والذين ال يقومون بأية عملية  هاينة الذين يصرون على عقد حتالف مع دولة عظمى حلمايةالص

وقد انتهى الوجود العرباين حينما وقفت اململكة اجلنوبية يف وجه . دولة عظمى عسكرية إال بعد احلصول على غطاء من
دائماً العثور على إستراتيجية ما  تب األنبياء، ولذا فإم حياولونوالبقاء إشكالية أساسية يف ك. البابلية العظمى القوة

  .لتحقيقه مع االحتفاظ وية دينية توحيدية

 

بابل كانوا قد نسوا العربية  املصدر األساسي  فالعائدون من. ومع اختفاء دويلة يهودا اجلنوبية، اختفى الوجود العرباين
مرحلة جديدة  وبعودم تبدأ اجلماعة اليهودية. تأثراً عميقاً بالتراث الديين يف بابلتأثروا  هلويتهم الدينية  كما كانوا قد
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لقوى عظمى أخرى مثل القوة الفارسية ومن  يف تارخيها، إذ يتحقق بقاؤها ال بسبب استقالهلا وإمنا نتيجة خضوعها
من  دية ويتها، وإمنا نتيجة تغير هذه اهلويةالبقاء ال بسبب متسك اجلماعة اليهو كما يتحقق هذا. بعدها القوة اليونانية

تعبر عن نفسها من خالل مؤسسات  هوية ذات طابع ديين قومي تعبر عن نفسها من خالل الدولة إىل هوية دينية إثنية
ماهري وحينما اصطدمت اجل). بطريرك(األعظم والسنهدرين وأمري اليهود  خمتلفة خاضعة للقوة اإلمرباطورية، مثل الكاهن

ومع هذا، مل . واليهودية قيادة الغيورين بالقوة الرومانية، مت القضاء على فلسطني باعتبارها مركزاً لليهود اليهودية حتت
البقاء ولكن ألن القضاء على اليهود مل يكن أحد  ، ال بسبب معجزة)إثنوس(يتم القضاء على اليهود بوصفهم قوماً 
اليهود أصدقاء هلم، بدليل أن تيتوس كان حيارب إىل جانبه جيش يهودي بقيادة  أهداف الرومان الذين كانوا يعتربون

مدرسة يفنة اليت مت تطوير  وقد حققت اليهودية البقاء ألن الرومان مسحوا ليوحنان بن زكاي بأن يؤسس. الثاين أجريبا
  .أسس اليهودية احلاخامية فيها

 

بدور اجلماعة  تشكيلني احلضاريني اإلسالمي واملسيحي الضطالعهماجلماعة اليهودية بقاءهم داخل ال وقد ضمن أعضاء
بشخصيتهم املستقلة، وذلك حىت ميكنهم القيام  الوظيفية الوسيطة، وهو دور يتطلب عزلة أعضاء هذه اجلماعة وبقاءهم

لى أقليات وهناك أمثلة كثرية ع. الطبقات احلاكمة اليت تستخدمهم كأداة بوظيفتهم هذه على أكمل وجه حتت محاية
الثقايف، وذلك لقيامها  هذه عرب عدة قرون، دون أن تنصهر يف حميطها» معجزة البقاء«أخرى متتعت مبا يسمى  دينية إثنية

  .جنوب شرقي آسيا بنشاط اقتصادي واجتماعي حمدد كما تفعل اجلماعات الصينية يف

 

اإلداري مل تكن قوية ال يف العامل املسيحي الغريب وال يف  ومما ساعد على بقاء اليهود أن قوى املركزية وكذلك التوحيد
ولبقائها  احلال يف معظم اتمعات التقليدية، األمر الذي خلق اال لوجود جيوب إثنية العامل اإلسالمي، كما هو

عب الشاهد الذي ببقاء اليهود، بوصفهم الش كما أن العقائد الدينية السائدة يف اتمعات املسيحية مسحت. واستمرارها
ولذا، كانت الكنيسة الكاثوليكية حتمي بقاءهم وتدافع . املسيحية يقف شاهداً على عظمة الكنيسة وصدق العقيدة

حددت حقوقهم  اتمعات اإلسالمية فقد صنف اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب يف اإلسالم، حيث أما يف. عنهم
وقد حقق أعضاء اجلماعات يف العصر احلديث  .جب الدولة اإلسالمية محايتهموواجبام منذ البداية، وأصبح من وا

وحيقق . البقاء بأن أصبحوا جزءاً من التشكيل االستعماري االستيطاين الغريب بقاءهم بالطريقة نفسها تقريباً، إذ أحرزوا
كما أن . بزواله لوا أبداً إالأفريقيا بقاءهم بالعيش يف سالم يف كنف اجليب السكاين األبيض، ولن يزو يهود جنوب

احلركات اليسارية والقومية، وبالتعاون مع النظم  أعداداً كبرية منهم تحقّق البقاء يف أمريكا الالتينية باالبتعاد عن
  .خالهلا من البقاء يف أمريكا الشمالية بتقبل مثُل اتمع والتعامل مع الواقع من وقد حققوا قدراً كبرياً. الشمولية
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اليهودي جزءاً من كل، فيضمن لنفسه بذلك البقاء  ويأخذ البقاء اليهودي شكل التكيف مع احمليط الثقايف حبيث يصبح
جتانس اجلماعات اليهودية ومستها اجليولوجية، فال يوجد يهودي خالص وال يهودي  واالستمرار، ومن هنا تنوع وعدم

  .هود عرب، وهكذابل هناك يهود أمريكيون ويهود صينيون وي عاملي

 

عبادة يهوه بعد  نفسها البقاء عن طريق تغيري هويتها تغيرياً جوهرياً، فقد بدأت عبادةً إسرائيلية، هي وقد أحرزت اليهودية
. برتعته العاملية، ومبعتقداته اخلاصة بيوم احلساب أن دخلت عليها عناصر كنعانية، مث انفتحت على التراث الديين البابلي

 ويف الوقت نفسه،. وامللك لترتبط باهليكل، مث انفصلت عن اهليكل على يد الفريسيني ه العبادة عن الدولةوانفصلت هذ

وقبلت اليهودية قوانني الدولة  .تعدلت الشريعة حيث مل تعد شريعة تغطي كل جوانب احلياة وإمنا بعض جوانبها وحسب
وقد تعدلت اليهودية بشكل جوهري بعد حركة . لة هي الشريعةالدو اليت يعيش اليهود يف ظالهلا انطالقاً من أن شريعة

البقاء  اجليتو، فظهرت اليهودية اإلصالحية واحملافظة واالجتاهات اليهودية املختلفة، أي أن اإلعتاق وتداعي أسوار
 .اليهودية تغيرياً شامالً اليهودي الديين قد حتقق هو اآلخر نتيجة التغريات اجلوهرية اليت غيرت هوية

 

اليهود يف التشكيل احلضاري الغريب، وذلك بظهور الدولة احلديثة  وقد اختفى كثري من العناصر اليت ضمنت بقاء
هويتهم  وكان على اليهود أن يعيدوا صياغة. اليت تضطلع بوظائف اجلماعات الوظيفية وحتل حملها والطبقات واملؤسسات

هل سيتمكن أعضاء اجلماعات : التايل وهنا يطرح السؤال. يدةوشروط بقائهم بالشكل الذي يتفق مع األوضاع اجلد
وظيفية وسيطة يعملون بالتجارة واألعمال املالية مثل الربا وبعد ظهور  اليهودية من البقاء بعد أن اختفى دورهم كجماعة

يهوداً يعدون  ليةمصريف وشركات متعددة اجلنسيات؟ وإن هم ضمنوا البقاء ألنفسهم، فهل ستثمر هذه العم نظام عاملي
 بأن حركيت اليهودية -اإلجابة على هذه األسئلة   يف حماولة-استمراراً ليهود ما قبل عصر االنعتاق؟ ميكننا القول 

 معظم يهود الواليات املتحدة املتدينني، قد جنحتا يف ضمان بقاء اليهودية عن طريق اإلصالحية واحملافظة، اللتني تضمان

وهنا ميكن أن نطرح سؤاالً . الغرب قة تتفق مع املواصفات السائدة يف اتمع العلماين املعاصر يفإعادة صياغتها بطري
احلاخامية اليت سبقت حركة اإلصالح الديين؟ وإذا أردنا أن جنيب عن  هل توجد صلة قوية بني هؤالء واليهودية: آخر

الورثة   نشري فقط إىل حكم اليهود األرثوذكس،داخل النسق الديين اليهودي نفسه، فإن بوسعنا أن هذا السؤال من
  .عالقة هلم باليهودية احلقيقيني لليهودية احلاخامية، الذين يذهبون إىل أن هؤالء ليسوا يهوداً وال

 

فكلمة . مع تغير وتبعثر يف املدلوالت) اليهود واليهودية(لدال  إن ما حدث ليس معجزة بقاء وإمنا هو استمرار ومجود
احلركات الدينية  كانت تشري إىل نسق ديين يتسم حبد أدىن من الوحدة أصبحت تشري إىل عدد هائل من اليت» ةيهودي«

إن بقاء اليهود . جمموعات غري متجانسة من البشر أصبح يشري إىل» يهودي«وكذلك فإن مصطلح . اليت ال يربطها رابط
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 ، وهي مدينة مصرية يف دلتا النيل استمرت منذ بداية التاريخ)رأهل دمنهو(الدماهرة  ذا املعىن ال خيتلف مثالً عن بقاء

الدمنهوري العريب املسلم املعاصر  البشري حتمل نفس االسم وتوجد يف نفس املكان، ومع هذا ال توجد عالقة كبرية بني
س اليت يقال إنه ولد السنني يف املدينة اليت سميت باسم اإلله حوري والدمنهوري الذي عاش يف نفس املدينة منذ آالف

، فهي إذن »حوريس» من كلمة» هور«، و كلمة »مدينة«معناها » دمن«بالقرب منها وسميت بامسه، فكلمة  فيها أو
  !مدينة اإلله حوريس الذي ال يعرف أهل دمنهور عنه شيئاً

 

ا ليست حالة مقصورة على اجلماعات جند أ ولكن حىت لو أخذنا باملقولة الصهيونية القائلة مبعجزة البقاء هذه، فإننا
 وإذا نظرنا إىل التشكيل احلضاري السامي. وثابت يهتز جبواره هذا البقاء اليهودي اليهودية، فالبقاء الصيين مثالً مستمر

مثل الفينيقيني (وتشكيالت  ككلٍّ آخذ يف التشكل، فإننا سنجد أن املرحلة البابلية اآلشورية وما يتبعها من مراحل
أولية وسدميية يف التاريخ العريب أخذت يف التبلور إىل أن  إمنا هي مراحل وتشكيالت) اميني والكنعانيني وغريهمواآلر

 وبالتايل، فإن. التراث العريب اإلسالمي الذي حافظ على مساته األساسية منذ ذلك احلني عبرت عن نفسها من خالل

أشكاالً خمتلفة متجانسة وغري   وبقيت، وأخذ استمرارها وبقاؤهاالشعوب املعاصرة للعربانيني مل ختتف وإمنا استمرت
  .العريب متجانسة وصلت إىل تحددها األخري يف التشكيل احلضاري

 

فالبقاء ليس . حقوق وال يفرض عليه أية واجبات وحىت لو كان البقاء اليهودي معجزة وحقيقة، فهو ال يعطي صاحبه أية
فبقاء . تارخيية ال يقبلها املرء وال يرفضها، بل يرصدها ويدرسها ويدركها فحسب قةفضيلة أو رذيلة، وإمنا هو حقي

وأصروا عليه أو شعروا  ال يعطي يهود روسيا وأوكرانيا أية حقوق يف االستيطان يف فلسطني، حىت إن أرادوا ذلك اليهود
  .حباجة نفسية جاحمة إليه

 

بنفي   باجلماعات اليهودية، فاألطروحات الصهيونية األوىل تناديعالقة الدولة الصهيونية وتتجلى مقولة البقاء يف
هذا املوقف تعدل، وأصبح اهلدف هو  ولكن. الدياسبورا، أي تصفيتها وإاء بقائها متاماً لصاحل املشروع الصهيوين

وا بني بقاء الدولة وحياول الصهاينة يف الوقت احلايل أن يربط. الصهيوين استغالل اجلماعات وتوظيفها لصاحل املشروع
الوحيد الستمرار بقاء  والبقاء اليهودي خارج فلسطني، حبيث ينظَر إىل الدولة الصهيونية باعتبارها الضمان الصهيونية

اليت ستحمي هويتهم، كما أا ستمد يد العون إىل  اليهود، فهي اليت ستساعدهم على عدم االندماج يف األغيار، وهي
ومع هذا، ميكن القول بأن . يشعرون بأن وجودهم اجلسدي نفسه مهدد بالفناء ة الذين قدأعضاء اجلماعات اليهودي

الصهيونية شيئاً يف هذا  فمن ناحية االندماج، مل تنجز الدولة. الصهيونية مل تقم بدورها الذي حددته لنفسها الدولة
دالت االندماج بني يهود العامل ال تزال عالية، ومع. أمريكي املضمار، فالثقافة السائدة فيها ثقافة غربية حديثة ذات طابع
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فعلى  .كما أن الدولة الصهيونية ال تساعد حىت على بقاء اليهود جسدياً. من منظور صهيوين األمر الذي يهدد بقاءهم
ية اجلماعات يف أوربا أثناء احلرب العامل سبيل املثال، مل تقم احلركة الصهيونية جبهد يذكر للحفاظ على بقاء أعضاء

وبعد إعالن الدولة، دخلت احلكومة الصهيونية يف . توطينهم خارج فلسطني الثانية، بل عارضت اجلهود الرامية إىل
حيدث اآلن  مصاحلها هي، بغض النظر عن مصاحل أعضاء اجلماعات، مثلما حدث مع األرجنتني ومثلما عالقات ختدم

وهي مجعيات متثل جمموعة من (الواليات املتحدة  ة املسيحية يفبالتحالف القائم بني حكومة إسرائيل واجلمعيات األصولي
وحىت إن أرادت الدولة ). تدعو بشكل ضمين إىل تصفيتها عن طريق تنصريها القيم ال ختدم صاحل هذه اجلماعات، بل

وحينما .  ذلكإلجناز احلفاظ على بقاء إحدى اجلماعات اليهودية، فهي ال متلك من القوة العسكرية ما يؤهلها الصهيونية
الثانية، أعد بعض املستوطنني الصهاينة خطة لالنتحار إن  اقتربت القوات األملانية من اإلسكندرية أثناء احلرب العاملية

املتحدة،  بل إن املستوطنني يف الدولة الصهيونية، وأعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات .وصلت هذه القوات إىل فلسطني
الوجدان الصهيوين الذي يزداد إدراكاً  م لدولة عظمى متنحهم رضاها ورعايتها، وهذه قضية تعذبيدينون بأمنهم وبقائه

  .العتماده املتزايد على الواليات املتحدة

 

دائماً إىل اإلبادة النازية لليهود، وإىل خطر الفناء  والكتابات الصهيونية اليت تتباهى دائماً مبعجزة البقاء اليهودي، تشري
 االندماج أو على يد املنظمات اإلرهابية العربية، مث يب باليهود للدفاع عن بقائهم،  اليهود إما من خاللالذي يهدد

األدبيات اخلاصة بأعضاء اجلماعات  ومن املوضوعات األساسية املطروحة يف. وهذه ديباجة خمتلفة متاماً عن سابقتها
  .ماعات اليهودية إىل درجة التالشي تقريباًاجل ، أي تناقُص أعضاء»موت الشعب اليهودي«اليهودية 

 

 االهتمام املرضي مبوضوعات مثل البقاء واإلبادة وغريها، قد سبب خلالً نفسياً عميقاً وجيد بعض الدارسني أن هذا

ألزيل وجداا بفخار البقاء اليهودي ا ألعضاء اجلماعات اليهودية، وخصوصاً األجيال الناشئة اليت متأل الدعاية الصهيونية
الذي ينتظر اليهود يف كل زمان ومكان، فمثل هذه النظرة املتطرفة ال  احلتمي، وتشبعها رعباً من خطر الفناء الوشيك

وأصبح معيار اإلميان  وقد حولت اليهودية التجديدية البقاء إىل مطلق،. على النضج وال على الطمأنينة تساعد كثرياً ال
الذي حيول البقاء إىل » الهوت البقاء«اليهودي ما يسمى  وقد ظهر يف الفكر الديين. يمدى االلتزام ببقاء الشعب اليهود

حقق  حبيث يصبح البقاء الغاية من الوجود اليهودي الديين، ويكون الشعب اليهودي ببقائه قد قيمة مطلقة وهدف ائي،
فكل الكائنات احلية تبذل جهداً كبرياً  ة طبيعية،لكن البقاء ليس قيمة أخالقية وإمنا هو قيم. اهلدف األخالقي من وجوده

وبالتايل، فالهوت البقاء الهوت غري أخالقي نابع من النموذج الدارويين  .للبقاء وبأية شروط، متجاوزة قيم اخلري والشر
  .يةديباجات دين ، أي أنه خطاب علماين يستخدم»البقاء لألصلح « و» الصراع من أجل البقاء « ضرورة  الذي يؤكد
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يهود العامل امللحة يف البقاء وتمسكهم به مها السبب يف تدين  وهناك بعض املفكرين الصهاينة واإلسرائيليني يرون أن رغبة
دون مقاومة فعلت  وطفيليتها، وأن املاليني اليت ذهبت إىل أفران الغاز يف معسكرات االعتقال واإلبادة الشخصية اليهودية

  .اإلنسانية بذلك مثن وحتت أية شرط وأم فقدوا كرامتهمذلك من أجل البقاء بأي 

 

أسطورة ماسادا، حيث يقرر اإلنسان اليهودي التخلي عن  ومقابل ذلك، يطرح الصهاينة عدة أساطري انتحارية، أمهها
نقيض وهذه الرؤية تقف على الطرف ال. مششون حيث يقرر تدمري ذاته وتدمري اآلخر البقاء يف سبيل الشرف، وأسطورة

 .تكيف وبقاء يهود العامل من واقع

 

 التمركز اليهودي 

Judeo- Centricity  

أي  «ethno-centricity إثنو سنترسيت«مثل  مصطلح وضع على منوال مصطلحات مماثلة» التمركز اليهودي«
يشري إىل وهو . »التمركز حول األوربية«، أي «Euro-centricity يورو سنترسيت«أو » التمركز حول اإلثنية«

حنو رؤية  كثري من الدراسات والتصرحيات عن أعضاء اجلماعات اليهودية، ذلك املفهوم الذي يتجه املفهوم الكامن وراء
ظهورها أو اليت تدخل يف تركيبها أو يف معناها  األمور واألحداث ال يف تعينها، وال يف عالقتها بالقوى اليت أدت إىل

 وبالتايل، فإن السؤال الذي يطرحه الشخص. اليهود وتأثرها م ومبغزاها بالنسبة إليهم ا يفالعام، وإمنا يف مدى تأثريه

هل هو نافع : إليهم؟ ذلك بدالً من هل هذا األمر نافع لليهود أم ضار؟ وما معناه بالنسبة: املتمركز متركزاً يهودياً هو
  البشري؟ للجنس البشري أم ضار؟ أو ما معناه بالنسبة للجنس

 

العامة اليت تتحكم بشكل أو بآخر يف كل  التمركز اليهودي يؤدي إىل عزل اليهود عن جمرى األحداث التارخييةو
اخلاصة اليت جتعلهم سراً من األسرار حتيطهم هالة من الغموض  اجلماعات البشرية األخرى، وكأن هلم قوانينهم

تسم النسق الديين  قتصادية، من بينها احللولية اليهودية اليتظاهرة التمركز إىل عدة عناصر ثقافية وا وترجع. امليتافيزيقي
أن وجود اجلماعات اليهودية على هيئة  كما. اليهودي الذي جيعل اليهود مركز الكون وحموره واهلدف من وجوده

ديها استعداداً الوظيفية تكون أساساً مجاعة غريبة متماسكة إثنياً  خلق ل مجاعات وظيفية يف كثري من اتمعات  واجلماعة
  .حول الذات من الناحية اإلدراكية للتمركز
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 فهي يف قراءا. اليهودية ويف برناجمها السياسي، متمركزة متركزاً يهودياً تاماًً والصهيونية، يف رؤيتها لتواريخ اجلماعات

. من خالل حركيات يهوديةنفسه  هذه التواريخ تراها تارخياً يهودياً واحداً ذا مركز يهودي واحد وحسب ويعبر عن

باليهودية، تفاعل مع التراث العريب اإلسالمي وتأثر به، بل هو  وبالتايل، فإن موسى بن ميمون ليس مفكراً عربياً يؤمن
اليهود يف البالد  وينظَر إليه ال يف عالقته مبحيطه احلضاري وإمنا يف عالقته بالعلماء. اليهود وحسب أحد العلماء الدينيني

كفَّره بعض هؤالء وطلبوا من حماكم التفتيش حرق  ، مع أن بعضهم عارض الرتعة العقالنية اليت كان ميثلها، بلاألخرى
  .أعماله

 

 ذلك واقعة ليو فرانك، وهو يهودي أمريكي عاش يف جنويب الواليات املتحدة وحوكم بتهمة ومن أهم األمثلة على

 ئ منروهذه العملية . وعلقوه من قدميه مته فاختطفه بعض املتظاهرين وشنقوهاغتصاب فتاة مسيحية وقتلها، ولكنه ب
ويأيت ذكر هذه الواقعة يف الدراسات اليت تتناول تاريخ اجلماعة  .«lynching لينشينج«تسمى يف اإلجنليزية األمريكية 

القمع العنصري يف  ا ضحايايف الواليات املتحدة بطريقة توحي بأا منط متكرر وبأن أعضاء اجلماعة كانو اليهودية
  .اجلنوب

 

اجلماعة اليهودية كانوا مندجمني متاماً يف حميطهم احلضاري األمريكي وأن  ولكن احلقائق التارخيية العامة تقول إن أعضاء
بينما ال يزيد عدد   يبلغ ألفني ومخسمائة،1918 إىل 1889الذين قُتلوا بطريقة اللينشينج يف الفترة من  عدد الزنوج

  .نفسه لضحايا اليهود يف الفترة نفسها على فرد واحد فقط هو ليو فرانكا

 

اليهودية مؤسستان يهوديتان تعبران عن رغبة اليهود يف  وينظَر إىل الشتتل واجليتو من هذا املنظور، فهما من وجهة النظر
أعضاء  دارة اليت كانت تطبق علىتعتربان من املؤسسات اإلقطاعية أو طريقتني من طرق اإل االستقالل القومي، وال

  .اجلماعات اليهودية وغري اليهودية دون متييز أو استثناء

 

اليهود باعتبارهم مجاعة فريدة  الصهاينة من قراءة التاريخ ذه الطريقة املتمركزة متركزاً يهودياً إىل احلديث عن ويخلُص
كان البقاء أمراً مقصوراً على اليهود وحدهم دون عشرات  متميزة، مث يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي، كما لو

  !األخرى، مثل األكراد أو األرمن أو النوبيني الطوائف واألقليات والشعوب
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النازية، وهي  حاد يف تناول كثري من املؤلفني الغربيني اليهود وغري اليهود لظاهرة اإلبادة ويظهر التمركز اليهودي بشكل
اليهود وغري اليهود داخل وخارج معسكرات   الغربية احلديثة اليت أودت حبياة املاليني منأحد إفرازات احلضارة

 ضحايا النازية من اليهود، ويتم إمهال اإلشارة إىل ماليني الضحايا اآلخرين الذين ومع هذا، ال حديث إال عن. االعتقال

  .يفوق عددهم عدد الضحايا اليهود

 

الصهيونية بترمجة هذا التمركز اليهودي إىل سلوك سياسي، فعزلت اليهود عن  ركةومن الناحية السياسية، قامت احل
اليهود وحسب وأال  القومية والثورية يف أواخر القرن التاسع عشر، وأكدت ضرورة أن يعمل اليهود لصاحل احلركات

ون مع كبار الرجعيني يف الغرب دائماً، ولذا فقد تعا وكان هرتزل ينطلق من هذه املقولة. يشاركوا األغيار يف أنشطتهم
 وبين أن احلركة الصهيونية ستفصل الشباب اليهودي عن. بليفيه وزير الداخلية الروسي ومن بينهم ألد أعداء اليهود فون

احلركة الصهيونية موقفاً  وقد اختذت. نشاط األغيار الثوري من خالل تسريب طاقام داخل قنوات يهودية صهيونية
  .لينخرطوا يف صفوف حركة املقاومة ضد النازية نازية فلم حتاول جتنيد أعضاء اجلماعةمماثالً من ال

 

حمافظةً  الصهيونية يف الوقت احلايل، فنجد أن اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة تزداد وال تزال هذه هي إستراتيجية
نفسها يف خدمة النظام العاملي ألن ذلك خيدم  دة وتضعورجعية وتتخلى عن ليرباليتها التقليدية وتتبىن سياسة احلرب البار

ومن أكرب األمثلة وضوحاً على التمركز اليهودي يف اآلونة األخرية عملية  .مصلحة اليهود وإسرائيل من وجهة نظرهم
 قصرت املعونة، بل فقد جتاهلت الدولة الصهيونية كل ضحايا ااعة اآلخرين، ومل تقدم هلم. وإنقاذهم نقل الفالشاه

  .ألنه يتناىف مع أبسط قواعد اإلنسانية وقد شجب القس جيسي جاكسون هذا السلوك. مساعدا على اليهود وحسب

 

 صهيونياً مقابل التمركز اليهودي، مبعىن أن الصهيونية حتكم على الواقع وعلى تواريخ وميكن القول بأن مثة متركزاً

معناها اإلنساين أو حىت اليهودي العام،   حىت اليهودي العام، وال من ناحيةاجلماعات اليهودية ال يف سياقها اإلنساين أو
، أي تصفية )الدياسبورا(من هذا، طرح الصهاينة مفاهيم مثل نفي  وانطالقاً. وإمنا يف سياق صهيوين عقائدي ضيق

. اجلماعات يل يف حياةخارج فلسطني حلساب املستقبل الصهيوين، كما طرحوا مفهوم مركزية إسرائ اجلماعات اليهودية

وتعاون رودولف كاستنر مع أخيمان وسلَّم يهود  مع النازيني،) التهجري(ومن هذا املنظور وقَّع الصهاينة معاهدة اهلعفراه 
  .لبعض الصهاينة باهلجرة إىل فلسطني ار إىل النازيني مقابل أن يسمح

 

 الهيكل األول والهيكل الثاني 
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Firs t and Second Temples  

لإلشارة إىل مراحل ما يسمى » مرحلة اهليكل الثاين«و» األول مرحلة اهليكل«يستخدم بعض املؤرخني مصطلحي 
  .»التاريخ اليهودي«

 

م أو قبل ذلك . ق960عهد سليمان عام  ومرحلة اهليكل األول، فيما يذكر هؤالء املؤرخون، تبدأ مع بناء اهليكل يف
، مث تنتهي )م. ق1004م أو باعتالء داود سدة احلكم عام .ق 1020 كة العربانية عاممع بداية مؤسسة اململ(بقليل 

من بابل إعادة  م مع عودة اليهود. ق516أما مرحلة اهليكل الثاين، فتبدأ عام . م. ق586اجلنوبية عام  بسقوط اململكة
  . ميالدية70تشييد اهليكل، وتنتهي بتحطيم تيتوس له عام 

 

سياسي مستقل، فإن  ن الكومنولث األول والكومنولث الثاين ينطلق من فكرة وجود اليهود ككيانكان احلديث ع وإذا
والثاين يفترض أن التاريخ الديين لليهود هو الذي يقرر  إىل مرحليت اهليكلني األول» التاريخ اليهودي«تقسيم ما يسمى 

د، وهو افتراض عقائدي حلويل ال سند له يف كل سكان فلسطني من يهود وغري يهو مسار تارخيهم بل مسار تاريخ
  .بل يتناقض مع الصياغات التوحيدية اليهودية الواقع،

 

. تفترض وجود منط متكرر ووجود تشابه بني النمطني، وهو أمر تنفيه الوقائع» الثاين اهليكل«و» اهليكل األول«وعبارة 

اململكة العربانية (سليمان وداود  كلون دولة مستقلة هي دولةاملرحلة املسماة فترة اهليكل األول، كان العربانيون يش ففي
عربانيتني، فاستقلت اململكة اجلنوبية باهليكل وبىن ملوك اململكة الشمالية  مث انقسمت هذه الدولة إىل دويلتني). املتحدة
ومة العربانية إذ صار اليهود احلك وحينما أعيد بناء اهليكل، بناء على أمر قورش، مل تسترجع معه. مستقلة للعبادة أماكن

وظل هذا الوضع حىت التمرد احلشموين، حني استقلت . يترأسهم الكهنة جمرد قوم من األقوام التابعة للدولة الفارسية
سيطرم  وأصبح كبري الكهنة هو امللك احلشموين، وهو أمر مل يدم طويالً إذ ظهر الرومان وبسطوا األسرة احلشمونية

فترات سياسية ختتلف متاماً عن فترة اهليكل  ومرحلة اهليكل األول تضم عدة. موا اهليكل يف اية األمرعلى فلسطني مث هد
  .فترات خمتلفة الثاين اليت تضم بدورها ثالث أو أربع

 

ن اليهودية، جيب وضعهما يف سياقهما التارخيي، بالنظر إليهما م وهلذا، فلكي نفهم تاريخ العربانيني وتواريخ اجلماعات
العقائدية اليت تفترض  كما ينبغي االبتعاد عن املصطلحات الدينية. اإلمرباطوريات العظمى يف املنطقة خالل تاريخ



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               44  

هذا، وتشري األدبيات اإلسرائيلية إىل الدولة . ظهرانيها استقالل اليهود التام عن احلضارات والشعوب اليت عاشوا بني
  .»الثالث اهليكل«الصهيونية باعتبارها 

 

 لكومنولث اليهودي ا

Jewish Commonwealth  

تاريخ فلسطني بوجود يهودي  مصطلح أوريب يستخدم لإلشارة إىل املرحلة اليت ارتبط فيها» الكومنولث اليهودي«
الذي يعتمد بناء اهليكل أو هدمه كواقع أساسي وإطار  سياسي مستقل أو شبه مستقل، وهو متأثر بالتاريخ املقدس

  :مرحلتني م هذه املرحلة إىلوتنقس. مرجعي

 

 : الكومنولث األول: أوال

 

م، وهي الفترة اليت شهدت احتاد . ق586م حىت . ق1250إىل الفترة املمتدة من  «الكومنولث األول«يشري مصطلح 
 اليت حكمها العربانية املتحدة وحكم القضاة ،مث فترة حكم داود اليت بدأت بتوحيده القبائل العربانية يف اململكة القبائل

، وسقوطهما يف يد اآلشوريني )اململكة الشمالية واململكة اجلنوبية) ابنه سليمان من بعده، مث انقسامها إىل مملكتني
  .التوايل والبابليني على

 

سقوط اململكة اجلنوبية (م . ق586إىل ) داود حكم(م . ق1004ويشري املصطلح على وجه التحديد، إىل الفترة من 
  .)ابلينيعلى يد الب

 

 : الكومنولث الثاني: ثانيا

 

م . ق165بثورة احلشمونيني على حكم السلوقيني يف عام  إىل املرحلة اليت تبدأ» الكومنولث الثاين«يشري مصطلح 
 وقد زاد احلشمونيون عدد اليهود عن طريق التبشري باليهودية. ذلك خبمسة وعشرين عاماً وإعالم استقالل البالد بعد
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املستقل بقيام الرومان بغزو  وقد سقط هذا احلكم اليهودي. لى الشعوب الواقعة حتت حكمهم مثل األدومينيوفرضها ع
  .املستقل تقريباً م، فاختفى وجود اليهود السياسي. ق63املنطقة عام 

 

، يفترض استقالل الكومنولث األول والثاين أو اهليكل األول والثاين وتقسيم تواريخ اجلماعات اليهودية إىل فترات، مثل
مرتبط  حوله، وهو افتراض غري واقعي مطلقاً، ذلك أن ظهور الكومنولث األول، على سبيل املثال، هذا التاريخ عما

ولذا، فإن . اإلمرباطوريات الكربى بالفراغ السياسي املؤقت يف الشرق األدىن القدمي، كما أن اياره مرتبط حبركة
ومن األفضل أن حندد هذا التاريخ بالعودة إىل . ومقدرته التفسريية حمدودة قيقاً،استخدام مثل هذه املصطلحات ليس د

  .املرجعي الصحيح، أي تاريخ الشرق األدىن القدمي إطاره

 

تعرف  الوجود اليهودي السياسي املستقل أو شبه املستقل يف البقعة اجلغرافية احلضارية اليت وعلى أية حال، مل تزد مدة
العربانية وغري اليهودية، ويتبعها ما يزيد  على ثالمثائة عام، تسبقها آالف السنني من احلضارات السامية غريباسم فلسطني 

ومع هذا، يرى الصهاينة أن أي وجود غري الوجود . اإلسالمية وغري اإلسالمية على ألفي عام من احلضارات العربية
لتاريخ هذه  ثة وحدها هي االستمرار احلقيقي والوحيدعرض زائل وظاهرة مؤقتة، وأن إسرائيل احلدي اليهودي هو

  .»الثالث الكومنولث«األرض، ولذا يشار إليها يف األدبيات الصهيونية مبصطلح 

 

 التأريخ من خالل الكوارث 

Disas ter- Based His toriography  

حيث » التاريخ اليهودي«ى كُتاب ما يسم عبارة تستخدم لإلشارة إىل اجتاه بعض» التأريخ من خالل الكوارث«
ويبدأ هذا التاريخ  حسب هذه الرؤية  باخلروج من مصر نتيجة . كوارث يركزون على ما حيل باجلماعات اليهودية من

اهليكل الثاين وطرد اليهود  الفراعنة باضطهاد مجاعة يسرائيل، ويعقبه سقوط اهليكل األول والسيب البابلي مث سقوط قيام
عمليات الطرد املتكررة من بالد أوربا، واملذابح اليت  مث تعقب ذلك.  ونفيهم يف كل بقاع األرضمن فلسطني والقدس
 وكما كان املؤرخون يف املاضي). أي احملرقة(الكوارث إىل قمتها يف اهلولوكوست  وتصل. راح اليهود ضحيتها

  .»ما قبل ما بعد أوشفيتس«عن  ن يتحدثون، فإم اآل»مرحلة ما قبل أو ما بعد اهليكل األول أو الثاين«يتحدثون عن 
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املرتبطة بالرؤية احللولية الكمونية واليت تقسم العامل » الثنائية الصلبة«نسميه  والرؤية اليت تركز على الكوارث هي نتاج ما
اره جمال الفوضى اليهودي باعتب األنا واآلخر، املقدس واملدنس، وهي ثنائية تعبر عن نفسها هنا يف رؤية التاريخ إىل

  .)اية التاريخ املشيحانية(فيها النظام الكامل  ولكنه سيتحقق يف حلظة يتجلى) الكوارث(الكاملة 

 

سلبياً يف  واعتبارها أساساً للتأريخ وتقسيم التاريخ إىل فترات ومراحل، ظاهرة مرضية تترك أثراً والتركيز على الكوارث،
مما ال شك فيه أن التركيز على  ولكن. ن الصعب حتديد سبب واحد لتفسريهاوم. نفسية أعضاء اجلماعات اليهودية

ولكن أهم األسباب هو حماولة بعض . التضامن يف وقت احملن الكوارث يساعد على متاسك اهلوية، إذ مييل البشر حنو
جتارب أعضاء  حد مشترك بنياليهود، املتأثرين باإلدراك اإلجنيلي لليهود، العثور على عنصر وا املؤرخني اليهود أو غري

ولو أننا قارنا تاريخ اجلماعة اليهودية يف . »يهودي تاريخ«اجلماعات اليهودية التارخيية يصلح مسوغاً الستخدام مصطلح 
 اجلماعة اليهودية يف بولندا، فلن جند أية عناصر مشتركة، إذ أن كل مجاعة هلا تاريخ إسبانيا واألندلس بتاريخ أعضاء

مبراحل خمتلفة قبل الفتح اإلسالمي وإبانه  فتاريخ اجلماعة اليهودية يف إسبانيا، يبدأ قبل امليالد ومير. خرىمستقل عن األ
وقد تفاعل يهود إسبانيا مع احلضارة اإلسالمية . مع من تبقَّى من املسلمني وبعده، ويستمر إىل أن يطرد اليهود منها

املسيحية يف إسبانيا وظهرت بينهم هلجة   عربياً يهودياً، مث تفاعلوا مع احلضارةالعربية وأبدعوا أدباً عربياً وفكراً فتحدثوا
طردهم، استوطنوا مدن حوض البحر األبيض املتوسط حيث كان أكرب  وبعد. الالدينو، كما ظهر بينهم يهود املارانو

يوجد أي عنصر مشترك  وال.  أمستردامسالونيكا، كما استقروا يف بعض املراكز التجارية يف أوربا من أمهها جتمع هلم يف
بولندا يف القرن الثاين عشر إبان حروب الفرجنة وتزايد  بني هذه التجربة التارخيية وبني جتربة اليهود الذين استوطنوا

بطبقة  ولكنهم نتيجة ارتباطهم. اخلزر والذين كانوا يتحدثون رطانة أملانية هي اليديشية عددهم من خالل هجرة يهود
تقسيم أعضاء اجلماعة اليهودية بني روسيا  وحني قُسمت بولندا، مت. الء البولنديني، تعرضوا للسخط الشعيب الفالحيالنب

يف منتصف القرن التاسع عشر، فهاجرت أعداد كبرية منهم إىل الواليات  وحدث بينهم انفجار سكاين. وأملانيا والنمسا
نعثر إال على  وإذا حبثنا عن عنصر مشترك، فلن. تهم يف روسيا وأوكرانيادجمهم بسرعة، كما مت دمج بقي املتحدة حيث مت

  .االضطهاد والكوارث اليت تعرض هلا كل من يهود إسبانيا وبولندا

 

الوظائف اليت اضطلعوا ا باعتبارهم مجاعة  ولكن إذا دققنا النظر، فإن مصدر هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإمنا
 فأساس الوحدة هنا ليس التاريخ اليهودي وإمنا الوظيفة اليت اضطلع ا كثري من .ات اليت وجدوا فيهاوظيفية يف اتمع

  .واإلثنية األخرى اجلماعات اليهودية يف أحناء العامل، شأا شأن كثري من أعضاء األقليات الدينية
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 أن جتعل اليهود ضحية وحسب مقابل قدر إمكاا والتواريخ اليت تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية حتاول
فعلى سبيل املثال، . العناصر اإلجيابية من التجارب التارخيية للجماعات اليهودية وهي، لتحقيق هذا، تستبعد. األغيار
ويذكَر أن . بشكل عارض التركيز على حتطيم اهليكل، أما واقعة إعادة بنائه بأمر قورش إمرباطور الفرس فتذكَر جيري

. احلضارة اهليلينية فتحت صدرها هلم فاندجموا فيها متاماً اضطهد اليهود دون ذكر حقيقة أن) إبيفانيس(س الرابع أنطيوخو

هدم  اليهود من فلسطني وشتام كان نتيجة العنف الروماين املوجه ضدهم والذي متثَّل يف وتؤكد التواريخ أن نفي
اهليكل، أو أن االنتشار كان نتيجة  طني ظاهرة تارخيية سبقت حتطيماهليكل وال تذكَر حقيقة أن انتشار اليهود من فلس

ويأيت ذكر أن الكنيسة . هدم اهليكل كان أكرب من عددهم فيها إتاحة الفرص أمامهم، أو أن عددهم خارج فلسطني قبل
 ستوى معيشيالوسطى، يف حني يتم استبعاد قرب اليهود من النخبة احلاكمة ومتتعهم مب اضطهدت اليهود يف العصور

اجلماعة اليهودية يف  كما تلجأ مثل هذه التواريخ إىل إسقاط دور بعض أعضاء. مرتفع يفوق مستوى بقية السكان
اليهودية الثرية كانت تؤيد موقف الرومان من املتمردين  فال يأيت ذكر أن النخبة. الكوارث اليت حتيق باجلماعة ككل

 دة أجريبا الثاين حيارب إىل جوار تيتوس، أو أن برينيكي أخت أجريبا كانتيهودي بقيا اليهود، أو أنه كان يوجد جيش

) احملرقة(قمته يف اهلولوكوست  ويصل هذا االجتاه إىل. عشيقة لإلمرباطور، أو أن يوسيفوس فالفيوس كان مترمجه اخلاص

 يصبح احلديث عن تعاون به من اليهود مع النازيني، بل حيث يسدل ستار كثيف من الصمت على تعاون عدد ال بأس
  .حمرماً النازيني والصهاينة شيئاً

 

فحينما يقوم البابليون بسيب وجري كثري من . الوحيدة وأخرياً، تلجأ هذه التواريخ إىل تصوير اليهود باعتبارهم الضحية
السالف أو   ال يذكَر أي منوالشام ال يذكَر سوى العربانيني، وحينما يبيد النازيون املاليني األقوام السامية يف فلسطني

وكما أسلفنا، فإن . على اليهود وحدهم الغجر أو املعوقني أو غريهم ممن متت إبادم، وذلك حىت تظل األضواء مسلطة
منوذج اختزايل بسيط هو أن اليهود ضحية وحيدة مقابل األغيار، الذئب  عمليات التأكيد واالستبعاد دف إىل ترسيخ

  .الدائم

 

  مع اليهود كمفهوم تحليلي التسامح

Tolerance towards  the Jews  as  an Analytical Concept  

موقفه من شخصية أو  املعايري اليت عادةً ما تستخدم يف دراسة تواريخ اجلماعات اليهودية إذ حيدد املؤرخ من» التسامح«
اليهودية على يد هذه الشخصية أو تلك أو إبان اجلماعات  مرحلة تارخيية على أساس مدى التسامح الذي متتع به أعضاء

مطلقة  نذهب إىل أن املقدرة التفسريية ملقولة التسامح ضعيفة للغاية، فالتسامح قيمة أخالقية وحنن. هذه املرحلة أو تلك
ولكن . يتسم ا بعض البشر دون غريهم يتعني على اإلنسان أن يتمسك ا ويدافع عنها، وهي حالة عقلية ومسة إنسانية

الدراسة، وإمنا هو مسة يتسم ا بعض البشر ممن يوجدون داخل  كل هذا ال جيعل التسامح صفة يف الظاهرة موضع
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والتسامح . مركبة إن مقولة التسامح مقولة أخالقية مطلقة بينما الظواهر التارخيية. فيها يف كليتها الظاهرة وال يتحكمون
التارخيية فكثري من أبعادها يقع خارج نطاق الرغبة  األفراد ورغبتهم، أما الظواهرأمر متعلق بإرادة اإلنسان ويتم حبرية 

قبل  حماولة تفسري ظاهرة ما تفسرياً مركباً يتطلب منذ البداية رؤية تركيبيتها التارخيية ولذا، فإن. واإلرادة واالختيار
  .احلكم األخالقي عليها

 

ملوك بولندا ونبالئها » تسامح « مبفردها عن تفسريها سنضرب مثالً ب  ولبيان تركيبية الظواهر وعجز مقولة التسامح
نابع من رؤية أعضاء  هنا» التسامح « ولكن . فقد قاموا بتوطينهم يف بولندا وشجعوهم على االستيطان فيها جتاه اليهود،

دف عملي إىل حد كبري، كما أن فاهل. االستفادة منها النخبة احلاكمة يف بولندا لليهود كجماعة وظيفية استيطانية ميكن
 اآلخرين، فالطبقة احلاكمة أبدت تساحماً واضحاً مع أعضاء اجلماعة اليهودية حىت يتسىن التسامح هنا يؤدي إىل اضطهاد

  .هلا استخدامهم كأداة لقمع الفالحني واألقنان يف بولندا وليتوانيا وأوكرانيا

 

عن هذا املوقف وهذا اإلدراك لنفع اليهود   مع اليهود هو يف العادة تعبريويف واقع األمر، فإننا جند أن التسامح الغريب
ولعل . اآلخرين، أي أنه الُ يعبر عن تسامح أخالقي حقيقي فيه تقبل لآلخر وإمكانية االستفادة منهم كأداة يف استغالل

تسامح مع اليهود  نم بال شك عنهو خري تعبري عن هذا املوقف الذي ي) وكل الصهاينة من غري اليهود(بلفور  موقف
من الواضح أن تساحمه هذا نابع من رغبته  ولكن. 1917حيث وقف إىل جوارهم حىت أعلن الوعد املعروف بامسه عام 

ومن مث، جند . الربيطانية حبيث حيوهلم إىل أداة لقمع العرب واغتصاب أرضهم يف وضع اليهود يف خدمة املصاحل اإلمربيالية
القوانني ما يكفل  امح هو نفسه الذي حاول أن يوقف هجرة يهود اليديشية إىل إجنلترا، واستصدر مناملتس أن بلفور

الصهيوين تعبري عن رغبته الصادقة يف التخلص  فكأن تساحمه مع املشروع االستيطاين. ذلك حينما كان رئيساً للوزراء
 غريه من الزعماء الغربيني ممن أبدوا تساحماً كبرياًنفسه عن نابليون بونابرت و وميكن أن نقول الشيء. منهم وتوظيفهم

  .جتاه اليهود

 

تكون أقوى منها، فحينما ) اليت تتجاوز النوايا(التارخيية البنيوية  وأحياناً تكون الرغبة يف التسامح حقيقيةً ولكن القوى
صادقاً يف أن  ة، كما كان يرغبعلى احلكم يف كوبا كان معروفاً بتعاطفه مع أعضاء اجلماعة اليهودي استوىل كاسترو

اليهودية بذلت احلكومة الكوبية قصارى جهدها  وللتعبري عن نواياها احلسنة جتاه أعضاء اجلماعة. يستفيد من خربام
 أن التحوالت االقتصادية اجلوهرية، وتأميم كثري من القطاعات االقتصادية اليت كان لتوفري اللحم املذبوح شرعياً هلم، غري

  .فتيالً  مركَّزين فيها، دفع أعضاء اجلماعة ألن يرتحوا عن كوبا، ومل يجد التسامحاليهود
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من أعضاء اجلماعة اليهودية عنها، رغم أن النظام  وحينما انتخب النظام االشتراكي يف شيلي بزعامة ألليندي، نزح كثري
ولكل ذلك، فإن . وشيه رغم أنه حكم مشويلأعداداً كبرية منهم عادت مع حكم بين منح األقليات حريات واسعة، ولكن

  .التسامح ال ميكن أن تفسر شيئاً مقولة

 

االكتراث باهلوية، ففي اتمعات التعاقدية احلديثة ال يدخل األعضاء يف  وقد يكون التسامح شكالً من أشكال عدم
باعتباره إنساناً وإمنا  امل مع اآلخر الجوانية وإمنا يدخلون يف عالقة جزئية برانية وحسب، فاإلنسان يتع عالقة كاملة

وقد . اإلنسانية لشخص، أو مساته املختلفة، تصبح غري ذات موضوع باعتباره مهندساً أو بائعاً أو مسساراً، وبالتايل فاهلوية
 احلضارة الغربية إذ كان يتم التسامح معهم كتجار، وكان وضعهم يستند إىل مواثيق خاصة كان هذا وضع اليهود يف

االجتماعي وحتقق هلم العزلة  متنحهم احلماية واملزايا، وكانوا يوضعون يف جيتوات خاصة ختلق املسافة الالزمة لألمن
وقد كانت . للمجتمع، بل دون أن يشعر اتمع بوجودهم حبيث ميكنهم التعبري عن هويتهم دون أن يشكل ذلك حتدياً

 دي نون تولريانديس:  للحصول على حق استبعاد اليهود، بالالتينيةجهداً غري عادي بعض اجلماعات غري اليهودية تبذل

  .)»عدم التسامح مع اليهود«، أي de non tolerandis Judaeis جودايس

 

اآلخر، حبيث تصبح مساته  يف اتمع احلديث هو أنه أصبح جمتمعاً ذرياً حيتفظ فيه كل فرد مبسافة بينه وبني وما حدث
وهذا ما كان (أحداً، ويدخل يف عالقة تعاقدية مع بقية أعضاء اتمع  عينة أمراً شخصياً حمضاً ال يعيناإلنسانية وهويته املت

التحرك يف رقعة  وهي عالقة خاضعة لقواعد عامة، ومن مث تتوارى اهلويات اخلاصة ويتم) بتهويد اتمع يعنيه ماركس
إنسان اقتصادي أو (اإلنسان إنساناً طبيعياً مادياً  ام ويصبحاحلياة العامة، وهي الرقعة اليت يفقد فيها اجلميع خصوصي

 هذا اإلطار، غري مطلوب منه تقبل أية خصوصيات دينية أو إثنية، فاليهودي ال يقابل واإلنسان، داخل). إنسان جسماين

تخلى اليهودي عن يهوديته جيب أن ي وإمنا) باعتباره اآلخر(املسيحي ويقبله، كما أن املسيحي ال يقابل اليهودي ويقبله 
ويتم . مستوى علماين جمرد من رقعة احلياة العامة باعتبارهم مواطنني واملسيحي عن مسيحيته على أن يلتقي اجلميع عند

ليس تساحماً مع  مبقدار ختليه عن يهوديته أو مبقدار إظهاره االستعداد للتخلي عن هويته، فالتسامح هنا تقبل اليهودي
إن ما يقابله اإلنسان العلماين يف رقعة احلياة . تسوية هو تربص به، وهي ليست عملية مساواة وإمنا عمليةاآلخر وإمنا 

 واإلنسان اجلسماين، وهي أمناط عامة ميكن التعامل معها بكفاءة وميكن التسامح معها العامة هو اإلنسان االقتصادي

التنوير حينما قالوا إن على اليهودي  وهذا ما عناه دعاة.  الذاتبسهولة إذ أن التسامح هنا ال يعين ضبط النفس أو كبح
فهي تعين أن على اليهودي أن يصبح إنساناً طبيعياً يف رقعة احلياة العامة،  أن يصبح إنساناً يف الشارع يهودياً يف مرتله،

ديين مستقل نسبياً،  تجمعوحينما قرر دعاة التنوير إعطاء اليهود كل شيء كمواطنني وال شيء ك. معظم حياته أي يف
  .بشرية نافعة فهم كانوا يطالبون اليهودي بأن يصبح إنساناً طبيعياً، ومادة
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وهنا جند أن التسامح . إىل ضمورها واختفائها يف اية األمر ولكن إخفاء اهلوية وعزهلا، واالحتفاظ ا يف املرتل، يؤديان
  أيضاً حماولة للقضاء على اهلويات املختلفة وعلى اآلخر حىت يصبحاالكتراث، وإمنا هو ليس شكالًً من أشكال عدم

ويالحظ أنه، بعد انتشار . الدولة يتم تنميطهم حسب املواصفات اليت تضعها) فقط(اجلميع مواطنني منتجني ومستهلكني 
ات واألفراد، وبعد أن أعضاء اجلماعات اليهودية بغريهم من اجلماع التسامح يف اتمع الغريب، وبعد أن متت مساواة

فإم آخذون يف  ،(أي بعدما أصبح اليهود مواطنني(ال إىل املواثيق اخلاصة وإمنا إىل احلقوق الثابتة  أصبح وجودهم يستند
مع بقية املواطنني لينصهر اجلميع يف بوتقة الوطن  االختفاء إذ يترك اليهودي عزلته ويندمج هو وغريه من أعضاء األقليات

 .يالحظ أنه، مع تزايد التسامح، تتزايد معدالت موت الشعب اليهودي وتناقُص أعداده ولذا،. طاً واحداًويصبحوا من

. اليهودي، وهذا ما أشار إليه آي ولذا، فإن بعض الصهاينة يرون أن االضطهاد هو وحده الكفيل بتحقيق وحدة الشعب

  .» الصهيونية تزدهر بالكوارث«ستون حني قال . إف

 

ولكن الوضع . وبضرورة التسامح معهم ن كثري من املستوطنني الصهاينة يطالبون دائماً حبسن معاملة العرب،وقد كا
فاملستوطن الصهيوين، . استيطانية إحاللية، جيعل تساحمهم غري ذي موضوع البنيوي للمستوطنني الصهاينة، كجزء من بنية

  .كان مواطن عريب شاء أم أىبنيته، ومهما امتأل قلبه حباً للعرب، يأخذ م مهما صدقت

 

  "من المسئول ومن الضحية"احتكار دور الضحية 

Monopolizing the Role of the Victim ,Who is  to Blame and Who is  the Victim  

ريخ، حدث لليهود عرب التا اليت تثار دائماً يف دراسة تواريخ اجلماعات اليهودية حماولة حتديد املسئولية عما من األسئلة
هلذا العنف؟ فيقول الصهاينة إن اليهود هم دائماً الضحية  وهل هم املسئولون عن العنف الذي حييق م، أم أم ضحية

بل حياول الصهاينة يف كثري من . واضطهادهم دون سبب واضح ودون رمحة أو شفقة وأم مت طردهم من بلد آلخر
الدور على  ذا الدور ويبذلون قصارى جهدهم يف إنكار هذاتضخيم دور اليهود كضحية حبيث حيتكرون ه األحيان
الذين أبيدوا على يد النازيني يفوق عدد من أُبيد  ولذا حينما حياول أحد املؤرخني أن يبين أن عدد البولنديني. اآلخرين

صهاينة يثريون نسبة من أبيد من الغجر أعلى من نسبة من أبيد من اليهود فإن ال من أعضاء اجلماعات اليهودية وأن
اليهودي يعادل  وقد استمر تضخيم دور اليهود كضحية حىت أصبح الشعب. وضجيجاً بشكل ممجوج ومبتذل صخباً

الصهاينة توظيف دور اليهود كضحية يف  وحياول. املسيح املصلوب يف بعض مدارس الفكر الديين اليهودي احلديث
ا بأن تدفع باليني الدوالرات تعويضاً لليهود عما وقع هلم من أملاني خدمة مشروعهم السياسي االستعماري، فيطالبون

  !النازيني احتالل فلسطني وطرد سكاا منها جمرد تعويض عما حاق باليهود من أذى على يد مذابح، بل يصبح
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رب الزمان القضية، وعلى دور اليهود كضحية أزلية، ع وقد ركَّز املدعي العام اإلسرائيلي إبان حماكمة أخيمان على هذه
على أطروحة املدعي العام ذكياً للغاية، فقد تساءل عن هذا الشعب الذي يضطهده  وقد كان رد حمامي الدفاع. واملكان
احملكمة بالذهول حني  يف كل زمان ومكان، أال ميكن أن يكون هو املسئول عما حيدث له؟ وقد أصيبت قاعة اجلميع

نعم إن اليهود « : على هذا السؤال باإلجياب قائلني وجييب املعادون لليهود. طرحت القضية على هذا النحو غري املتوقع
  .» هم وال شك املسئولون

 

االجتماعية، فسؤال من املسئول ومن  وكل من الطرحني الصهيوين واملعادي لليهود يتسم بعدم إدراك لتركيبية الظواهر
 وعي اإلنسان وإرادته، مع أن هناك جوانب كثرية يف جوانبها نتاج الضحية يفترض أن الظواهر االجتماعية يف مجيع

داخل سياق  فاشتغال اليهود بالربا. إرادة اإلنسان ووعيه، بل تؤثر يف وعيه أحياناً دون إدراكه الواقع تتشكل خارج
 بقرار واع منهم أو من النخب احلاكمة احلضارة الغربية حوهلم إىل مستغلني للجماهري ولكنهم أصبحوا كذلك ال

  .األوربية وإمنا نتيجة مركب من األسباب

 

. مشتركة بني من مارس العنف ومن وقع ضحيته ويالحظ أحياناً أن كثرياً من ظواهر العنف يف التاريخ نتيجة مسئولية

 فاالستعمار ظاهرة عنف واستغالل ال مراء يف هذا، ولكنه. والقابلية لالستعمار وقد ميز مالك بن نيب بني االستعمار

تتصف بالقابلية  إىل حقيقة ال من خالل عنف اإلمربيالية وحسب وإمنا من خالل ضحية هذا العنف، اليت يتحول
  .يف احلضارة الغربية وميكن أن نطبق هذا املنطق على أعضاء اجلماعات اليهودية. لالستعمار

لتاريخ إىل حماكمة تسبق الفهم وتؤدي إىل الضحية؟ حتول دراسة ا من املسئول ومن: وأخرياً ميكن القول بأن طرح سؤال
  .االختزال واالستقطاب الذي يسقط كثرياً من العناصر اليت أشرنا هلا من قبل شكل من أشكال

 

 التفسير الحرفي 

Literalis t Interpretation  

بسيط وحيمل معناها واضح و يف التفسري هي أن يصر املؤمن بكتاب مقدس على أن نصوص هذا الكتاب» احلرفية»
ميكن التوصل إليها مباشرةً دون اجتهاد كبري أو إعمال عقل، ) اجلربية مثل القاعدة العلمية أو اللغة(رسالة مباشرة صرحية 

حرفياً يف الواقع  وعادةً ما يؤمن احلرفيون بأن ما جاء يف كتام املقدس يتحقق. التمسك حبرفية النص ولذا البد من
كما أم . العلمية تتفق متاماً مع ما جاء يف النص املقدس ملادي، وأن األحداث التارخيية واحلقائقاإلنساين والتارخيي وا

التفسري احلريف ال خيتزل  وذا املعىن جند أن. الكتاب املقدس ليس جمازاً دائماً وإمنا واقع حقيقي مادي يرون أن ااز يف
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يلغي املسافة بينهما متاماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيختزل  ليهما، فهوالواقع وحسب وال النص املقدس وحسب وإمنا ك
الدائرة ضيقاً واتساعاً  كما خيتزل النص املقدس للواقع املادي، وتزداد) املتجاوز للعامل املادي(املقدس  الواقع املادي للنص
ألوىل كما تتبدى يف النصوص املقدسة ويف األصول ا هذا على عكس األصولية، وهي العودة إىل. حسب أهواء املفسر

اجلذر  واجتهادات الفقهاء، وهذه األصول مبرتلة الكل الذي ينتظم األجزاء مجيعاً، وهي مبرتلة ممارسات األولني والصاحلني
»  الكل «وهذه األصول، ألا . للنسق الديين الذي تتفرع عنه كل االجتهادات، وهي القيمة احلاكمة والركيزة النهائية

اإلطار العام لعملية اجتهاد مستمرة يف كل عصر يقوم ا عقل املؤمن املفسر  ، تشكل»القيمة احلاكمة « و» اجلذر« و
إليها اإلنسان ليست هي نفسها  وهذا يعين أن االجتهادات اليت يصل. بالعودة إىل النص املقدس ويف إطار مرجعيته اتهد

تتراوح يف قرا وبعدها عنه، ومن هنا ضرورة جتديد االجتهاد، الذي  وإمنا)  املرجعية النهائيةرغم أنه يظل(النص املقدس 
  .ويعود إليه ينطلق من النص

 

ليس كالم اإلله الذي مت التعبري عنه من خالل لغة جمازية  والتفسري احلريف يستند إىل منوذج معريف كامن ، فالنص املقدس
تجسد  وإمنا هو) املتجاوز(عن املدلول ) احملسوس(ملتجاوزة األمر الذي يعين انفصال الدال ا مركبة تشري إىل املطلقات

واختفاء املسافة ) املتجاوز(باملدلول ) احملسوس) مباشر لإلله يف العامل، بل هو اإلله نفسه، وهو ما يعين اندماج الدال
الذي  الق وثنائية الدال واملدلول وثنائية النص والواقع األمرإنكار ثنائية املخلوق واخل وهذا يعين يف واقع األمر. بينهما

يف واقع األمر إنكار ترتُّه اإلله عن العامل  وإنكار جمازية اللغة تعين. يعين حمو ثنائية املطلق والنسيب والتارخيي واألزيل
 صورة طبق(س تصوراً مادياً مباشراً التاريخ املقدس الذي ورد يف الكتاب املقد وحماولة فرض الواحدية عليه، ولذا يصبح

ورد يف النص املقدس يتحقق  ، وكل ما)ولذا ال ميكن االجتهاد يف التفسري(آخذاً يف التحقق اآلن ) األصل من الواقع
ليت وردت ، واحلقائق ا)النسيب(يصبح التاريخ اإلنساين ) املطلق(املقدس  حرفياً يف الواقع التارخيي والطبيعي، ولذا فالتاريخ

  .املقدس تصبح حقائق علمية، وكالم اإلله املتجاوز يصبح قوانني احلركة يف النص

 

فاملفسر . مستوى النموذج الكامن االختالف الظاهر للتفسري اإلشراقي عن التفسري احلريف فإن مثة تالقياً بينهما على ورغم
ج الكامن فيها والرؤية العامة، مث يلوي بعد ذلك عنق النص النموذ احلريف جيتزيء فقرة ما من النص املقدس ويعزهلا عن

القيود األخرى اليت  اليت تعن له، أي أنه يفرض عليه أي معىن، إذ أن املفسر احلريف قد حترر متاماً من ويوظفه بالطريقة
ارخيية وهذه اجلملة صياغة الفقرة نبوءة ذه احلادثة الت يفرضها عليه النص املقدس من خالل معناه الكلي فريى أن هذه

النص  وهذا ال خيتلف كثرياً عن التفسري الباطين، فاملفسر الباطين يفرض أيضاً على. مؤخراً لقانون طبيعي مت اكتشافه
رؤيته عليها، فاملفسر اإلشراقي يأخذ  وإذا كان املفسر احلريف جيتزيء فقرة واحدة ويؤسس. املقدس املعىن الذي يراه

  .«احلقيقي« املعىن  كتشف معناها الرقمي ويستخلص منهكلمة واحدة وي

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               53  

يذهب إىل الواقع التارخيي أو العلمي ومن مث فهو ال يفرض رؤيته  وقد يقال إن املفسر احلريف ال يكتفي حبرفية النص وإمنا
 لى عكسع(أن املفسر احلريف يتأرجح بني التمركز حول املوضوع والتمركز حول الذات  ولكن ما حيدث هنا. هو

أما التمركز . والباطين يف التمركز حول الذات وقد بينا االتفاق بني احلريف). املفسر الباطين املتمركز متاماً حول الذات
املقدس يكتسب مصداقيته من تطابقه مع احلوادث التارخيية أو احلقائق العلمية،  حول املوضوع فيأخذ شكل أن النص

والطريف أنه نتيجةً لذلك تتم  .ي الواقع التارخيي الزمين أو العلمي وليس النص املقدساملرجعية النهائية هنا ه فكأن
  .الواقع املادي من منظور النص املقدس حماكمة النص املقدس من منظور الواقع، وليس حماكمة

 

 ادة وميحوها حلساب املادة ويدورجانبيه التفسري املادي الذي ينكر ثنائية الروح وامل وميكن القول بأن مثة متصالً يف أقصى

ثنائية الروح واملادة وميحوها حلساب  يف إطار الواحدية املادية، ويف اجلانب اآلخر التفسري اإلشراقي الذي ينكر هو اآلخر
التفسري احلريف فيقف بينهما فهو تفسري واحدي مثلهما ولكنه يتأرجح بني  أما. الروح ويدور يف إطار الواحدية الروحية

ميكن فهمها بالعودة  حيوي حوادث التاريخ والقوانني الطبيعية، ولذا) كعبارات وفقرات بسيطة(النص املقدس  لقول بأنا
ومن مث ميكن الوصول إىل معىن الكتاب املقدس ) والطبيعي التارخيي(للنص، ولكنه يقول أيضاً إن النص يتطابق مع الواقع 

اكتشفه  هو الذي يسم العقل الغريب منذ عصر النهضة وقد وهذا التأرجح. طبيعيةوالقوانني ال بالعودة حلوادث التاريخ
وحدة الوجود الروحية هي وحدة الوجود  إسبينوزا الذي توصل إىل أنه داخل املنظومة احللولية الكمونية ميكن أن تكون

 اإلميان بتطابق النص املقدس مع التأرجح يستمر بعض الوقت ويتزايد وما حيدث هو أن. املادية، وأن اإلله هو الطبيعة
وبذا ننتقل من . بذاته وبالتدريج ينتقل االهتمام من النص املقدس إىل الواقع الذي يصبح مكتفياً. والطبيعي الواقع التارخيي

كن ولذا مي. وحدة الوجود املادية أي العلمانية الشاملة التأرجح بني وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود املادية إىل
األطروحة يف  وعندنا ما يساند مثل هذه. التفسريات احلرفية يصلح مؤشراً على تصاعد معدالت العلمنة القول بأن انتشار

اإلمربيالية هو أيضاً عصر ظهور احلركات الشعبوية  تاريخ احلضارة الغربية، فعصر النهضة وظهور الرؤية املعرفية العلمانية
  .احللولية والتفسريات احلرفية

 

املفسر النص املقدس ويأخذ منه سطراً أو سطرين  إذ يفتح. والتفسريات احلرفية تفسريات دميوقراطية، ألا بالغة السهولة
 أن احلركات الثورية الشعبية ذات الطابع املشيحاين احللويل الكموين عادةً ما تكون ويفسرمها بطريقة مباشرة، ولذا جند

جتسد كامل وفجائي لإلله يف  رفية للنصوص املقدسة والتنبؤات اليت ترى أنه سيحدثتربة خصبة لظهور التفسريات احل
ومتتلئ الدنيا عدالً بعد أن امتألت جوراً وتنتهي كل اآلالم، ويتوقف  (فيعود املركز إىل داخل النموذج(التاريخ اإلنساين 
  .)التاريخ اية(صل إىل ايته السعيدة باعتباره جمال احلرية واجلرب واالنتصار واالنكسار وي التاريخ البشري
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فهي عقيدة فسرت بعض اإلشارات . جيد على ذلك والعقيدة األلفية االسترجاعية يف التراث املسيحي واليهودي مثل
 وقد حاولت الكاثوليكية واليهودية احلاخامية. تفسرياً حرفياً ومنحتها مركزية مطلقة العابرة اليت وردت يف العهد القدمي

وحلول اإلله يف التاريخ وهو  دئة الرتعة املشيحانية عن طريق وضع بعض احلدود على مسألة حلول املركز يف النموذج
ولذا، طرحت التفسريات اازية وأكدت ضرورة البعد . املادية ما يؤدي إىل تصفية الثنائيات وظهور التفسريات احلرفية

اليت ) املاشيح  أرض-مدينة اإلله (اثوليكية واليهودية احلاخامية فكرة مثالية فصهيون بالنسبة للك .عن التفسريات احلرفية
خارج التاريخ بأمر اإلله وال عالقة هلا باملنطقة اجلغرافية  تتعلق ا األفئدة والضمائر وتتطلع للعودة إليها يف آخر الزمان

 .املنكر  من املؤمنني تأمر باملعروف وتنهى عنبالزمان اإلنساين، والشعب املختار مجاعة اليت تسمى فلسطني وال

 

فاجلماعات . والديباجة اليهودية تتبعان منهجاً حرفياً ال أصولياً والربوتستانتية املتطرفة والصهيونية ذات الديباجة املسيحية
ازية والرمزية اليت كانت ا املتطرفة مجاعات تقدم تفسريات حرفية للعهد القدمي ختتلف متاماً عن التفسريات الربوتستانتية

الثورية املبدئية للتفسريات احلرفية، فبإمكان املفسر احلريف البسيط أن  ومن هنا الطبيعة. تطرحها الكنيسة الكاثوليكية
املبدئية، تظهر الطبيعة الرجعية  ولكن ما حيدث أنه بعد املرحلة الثورية. التفسريات املؤسسية املركبة السائدة يتجاوز
املباشر، الزماين واملكاين، مرجعيتها الوحيدة وال تتجاوزه، فاجلماعات اليت  للتفسريات احلرفية، فهي جتعل الواقعاحملافظة 

القيم املسيحية وعن متاسك  هلا مسيحية أصولية يف الواليات املتحدة، هي يف واقع األمر مجاعات حرفية، تدافع عن يقال
وهذا يدل على . أمريكا اخلارجية والدولة الصهيونية ر، بل سياساتاألسرة ومع هذا تساند اقتصاديات السوق احل

 .ارتباط رؤيتهم بالواقع الذي يرفضونه ومدى اعتمادهم عليه وعجزهم عن جتاوزه سذاجة احلرفيني، ويبين مدى

أية معايري دينية أو الصهيونية ال تلتزم ب فاالقتصاد احلر أكرب آلية لتقويض كل القيم، مسيحية كانت أم إنسانية، والدولة
الصهيونية ترفض هي األخرى التفسريات اازية اليت طرحتها اليهودية  واجلماعات اليهودية. أخالقية أو إنسانية

موقعاً جغرافياً  باعتبارها» فلسطني « مدينة اإلله، تظهر » صهيون«فبدالً من . حملها تفسريات حرفية احلاخامية لتحل
احلريف، وتصبح العودة ال عودةً خارج التاريخ  الشعب املختار إىل شعب باملعىن البيولوجييصلح لالستيطان، ويتحول 

وحرفية للشعب اليهودي إىل فلسطني كجماعة استيطانية يف أول فرصة تسنح له  بعد انتهاء الزمان وإمنا عودةً فعلية
  .(تسمح له قوته العسكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية صارمة وحينما(

 

مث (صهيون إىل فلسطني  ترابط التفسري احلريف للعهد القدمي والبعد العسكري، وهذا أمر متوقع فحني تتحول ويالحظ
ولعل حروب . موضع التنفيذ من خالل العنف العسكري ، فال مناص من وضع الرؤية الصهيونية احلرفية)تصبح إسرائيل

  .احلرفية الفرجنة أول تطبيق عملي هلذه
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حركات حرفية، فهي حركات هلا كتبها املقدسة  نا أن نقول إن معظم احلركات الشمولية اليمينية واليساريةوميكن
فثمة تطابق كامل (اليت حتتوي على كل ما يلزم للتعامل مع الواقع املادي ) لينني أعمال هتلر  كتابات ماركس  كتابات(

إصالح الواقع فيتفق مع  لواقع عما جاء يف النص املقدس فيتموإن حدث أن اختلف ا) النص املقدس وهذا الواقع بني
  .حرفية النص

 

حىت نفرق بني هذه احلرفية واألصولية احلقة » حرفية«ما نردفها بكلمة  فنحن عادةً» أصولية«وحينما نستخدم كلمة 
. العامل ليس كامناً يف املادة أن مركزاإلميان بأن اإلله متجاوز، وأن العامل املادي ليس البداية والنهاية، و اليت تصدر عن

احلرفية أو الباطنية أو املادية الواحدية تعجز عن تفسري عامل مركب،  ولذا، فإن مثة ثنائية ال ميكن تصفيتها جتعل التفسريات
 .الفضفاضة الرغبة الرمحية الكمونية يف اهلروب من التركيب والثنائيات فهي تعبري عن

 

 النصوصية 

Textualism  

املقدسة  وهي حماولة تفسري سلوك فرد أو مجاعة ورؤيتها وخمططاا بالعودة إىل النصوص» نص» نسبة إىل» النصوصية»
احلرفية اليت تفترض التقابل الكامل بني النص  والنصوصية شكل من أشكال. اليت يؤمن ا الفرد أو أعضاء هذه اجلماعة

 فكأن النص املقدس هنا ال يتحقق وال يتجسد يف الواقع وإمنا يف سلوك. ساناإلن املقدس والواقع، ولكن الواقع هنا هو

  .اإلنسان ويف رؤيته

 

اليهودية بل سلوك احلركة والدولة الصهيونية بالعودة إىل نص  وكثري من العرب حياولون تفسري سلوك أعضاء اجلماعات
كما  .يت يظن البعض أا إحدى كتب اليهود املقدسةالتوراة أو بروتوكوالت حكماء صهيون ال ما يف العهد القدمي أو

قد وردت يف كتب اليهود  أم يفعلون الشيء نفسه بالنسبة للمخططات الصهيونية، فكلها حسب التصور النصوصي،
 يف التفسري فيقولون إن الدولة الصهيونية البد أن تضم املقدسة، بل جند بعض الصهاينة أنفسهم يلجأون هلذا األسلوب

  .القدمي ورد فيه كذا وكذا أو ألن التلمود ينص على ذلك الضفة الغربية ألن العهد

 

 : وعملية التفسير عادة تأخذ الشكل التالي. ونموذج تفسير السلوك من خالل النصوص نموذج اختزالي مريح
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  . يسلك اليهودي أو الصهيوين بطريقة معينة أو خيطط لشيء ما 1

 

الظروف اإلجيابية والسلبية اليت  افع املركبة واملتعينة ملثل هذا السلوك أو املخطَّط، كما يتجاهليتجاهل الدارس الدو  2
  .خمطَّطه حتقيق) أو تعوقه عن(قد تساعد الصهيوين على 

 

  .بل تناقضها أحياناً  يتجاهل الدارس تركيبية الكتب اليهودية املقدسة وتداخلها، 3

 

  .)متجاهالً النصوص غري املناسبة(أو املخطَّط  اسب الذي يتماثل والسلوك يبحث الدارس عن النص املن 4

 

 أو الصهيوين قد سلك مثل هذا السلوك أو وضع مثل هذا املخطط ألن كتبه املقدسة تدعوه  يعلن الدارس أن اليهودي 5

  .إىل ذلك

 

.  كامالً بني النص املقدس وسلوك اإلنسانمتاثالً واألطروحة األساسية الكامنة هنا بسيطة وساذجة إذ تذهب إىل أن مثة

 وسلوك) استبعاد الفقرات غري املناسبة(عملية تبسيط واختزال لكلٍّ من النص املقدس  والعملية التفسريية تتم من خالل

  .)استبعاد الدوافع والظروف املركبة(اإلنسان 

 

 : والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر

 

مقدسة كُتبت يف عدة مراحل تارخيية وحتتوي على  ارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً، هلا عدة كتب أن اليهودية باعتب 1
 والتلمود هذا الكتاب الضخم. األنبياء متناقضة بشكل جذري مع حلولية القبااله رؤى للكون خمتلفة، فتوحيدية كتب

  .الشيء ونقيضه مئات احلاخامات حيوياملكون من سبعة عشرة جزءاً والذي كتب على مدار ألف عام وكتبه 
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فاللوجوس عند اليهود هو . يشغلها القرآن يف اإلسالم  ال تشغل الكتب املقدسة عند اليهود املركزية نفسها اليت 2
 إىل التفسري) التوراة على سبيل املثال(كثري من األحيان تنتقل من الكتاب املقدس  الشعب نفسه، كما أن القداسة يف

  .)املشناه(خامي احلا

 

وبعض هذه املدارس . تفسري كثرية لكلٍّ منها منوذجه املعريف  يتجاهل التفسري النصوصي مشكلة التفسري، فثمة مدارس 3
  .متفتح، والبعض اآلخر ذو اجتاه حلويل شوفيين ذو اجتاه توحيدي إنساين

 

وإمنا توجد يف سياق   فقراته املختلفة ال توجد مستقلةتركيبية الكتاب املقدس وأن) احلريف(النصوصي   يتجاهل التفسري 4
  .وإمنا جيب أن يكون التعميم استناداً إىل النص يف كليته ومن مث ال ميكن اجتزاء فقرة واحدة والتعميم منها،. النص ككل

 

يتحكم يف  لنص الالنصوصي تركيبية الدوافع اإلنسانية والظروف اليت تؤثر يف سلوك اإلنسان وأن ا  يتجاهل التفسري 5
  .سلوك اليهود

 

للمؤمن به يطرح رؤية مثالية، حياول بعض املؤمنني حتقيقها، ومن مث فهي   تتجاهل النصوصية أن النص املقدس بالنسبة 6
  .متحققة يف كليتها يف الواقع املادي بطبيعتها غري

 

. يعرفون نصوصهم املقدسة مع تزايد معدالت العلمنةوهو أن كثرياً من اليهود ال   تسقط النصوصية أمراً مهماً للغاية 7

أهم مفكر ديين يهودي يف  وهو(فمارتن بوبر على سبيل املثال . ابتداًء نصوص ضخمة وهي ثانياً مكتوبة بلغات ميتة فهي
ايل الستني، فقد كان يفضل الغوص يف التراث القب رأى التلمود ألول مرة يف حياته يف عيد ميالده) العصر احلديث

 وقد صرح ما يزيد). أيديولوجيات الشعب العضوي والتربة والدم والرومانسية الشمولية إىل جانب(والقصص احلسيدية 

السطور اليت ترد يف بعض  من اإلسرائيليني بأم مل يقرأوا التلمود قط، ولعلهم ال يعرفون سوى بعض% 86على 
  .املقاالت والدراسات
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إذ انتقل اهتمام  لعامل اآلن باليهودية كعقيدة ومن مث ال تؤمن بكتبها املقدسة وال تعريها التفاتاًا  ال تؤمن غالبية يهود 8
عادةً ذات اجلذور الشرق (اليهودية والثقافة اليهودية  غالبية أعضاء اجلماعات اليهودية من العقيدة اليهودية إىل اإلثنية

  .حت مبرتلة الفلكلور هلم، ومن مث ليست ملزمةاملقدسة اليهودية أصب ولذا فإن الكتب). أوربية

 

أي أنه يفسر الظاهرة بعد وقوعها وال  والتفسري النصوصي ليست له قيمة تفسريية كبرية، وهو دائماً تفسري بأثر رجعي،
  .يصلُح للتنبؤ بسلوك اليهودي وخمططاته

 

فعادةً ما يقال إن التوسعية الصهيونية  .هيونيةويظهر ضعف املقدرة التفسريية للنصوص يف حماولة تفسري التوسعية الص
ولكن من املعروف أن . باعتبارها دليالً على حتمية التوسعية» الفرات  من النيل إىل« حتمية ويشار إىل عبارات مثل 

يونية مل التوسعية الصه كما أن. يسرائيل غري حمددة املعامل، وخريطة إسرائيل الكربى مل يتم االتفاق عليها خريطة إرتس
أن الضفة الشرقية لنهر األردن تتمتع بقداسة خاصة يف  فمن املعروف. تتبع أي منط ميكن تفسريه بالعودة إىل النصوص

 وقد كان نشيد. جزء ال يتجزأ من إرتس يسرائيل اليت وزعت على القبائل العربانية الوجدان الديين اليهودي، فهي

هذا ضمت إسرائيل عام  ومع.  الوطن القومي اليهودي على ضفيت األردناحلركة الصهيونية التصحيحية هو إنشاء
الصهاينة بترديد نصوص دينية عن قداسة مرتفعات  وقد قام املتحدثون.  شبه جزيرة سيناء ومرتفعات اجلوالن1967

يون من وموقف بن جور. فقد أخلوا سيناء ويتحدثون عن إخالء اجلوالن ومع هذا. اجلوالن وعن شبه جزيرة سيناء
االسترتاف حتقق انتصارات  فحينما كانت القوات املصرية أثناء حرب. الدينية له داللة يف هذا املضمار التوسع والنصوص

مل ترد يف النصوص املقدسة » النيل«ويتذكر ابن جوريون أن كلمة  تتحول قليالً» من النيل إىل الفرات « كانت عبارة 
العريش،  ويف هذه احلالة ميكن اإلشارة إىل أي جمرى مائي يف « the brook of Egyptر مصر» وإمنا وردت عبارة

أن ر مصر يصبح النيل يف حالة التفوق  أي أن األرض املقدسة تنكمش مبدى تزايد القوة العربية والعكس أيضاً إذ
 وإمنا للموازنات الواقعية التوسعية الصهيونية، فهي ال ختضع للنص وهذا هو احلال ككل مع. العسكري اإلسرائيلي

والصراع الذي دار حول  .يؤمن ا الصهاينة وحيترموا متام االحترام، مث خترج النصوص لعمليات التربير الداروينية اليت
. هو أيضاً مثل جيد على تبعية النص للواقع) »]نيفيش بكوح[احترام حياة اليهودي «: انظر(تفسري مفهوم بكوح نيفيش 

 فبعد توقيع اتفاقية غزة أرحيا ثار بعض. النصوص املقدسة لتفسري السلوك الصهيوين بني ممن يستخدمونوقد سخر را

" يقوم ويبين هذه املدينة  ملعون قدام الرب الرجل الذي" احلرفيني من الصهاينة فذكرهم رابني بأن يشوع قد قال 

وغين عن القول .  ممكناً وإمنا مرغوباً فيه، فهي ملعونةأمراً ومن مث يكون منحها للسلطة الفلسطينية ليس) 6/27يشوع (
  .غزة كمجال ملمارسة السلطة الفلسطينية ألسباب ال عالقة للتوراة ا أن أرحيا قد ضمت إىل
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لالستيطان يف الضفة الغربية باآلالف إن أُتيحت  والتفسري النصي يشوه رؤيتنا للواقع، فنحن نتصور أن اليهود سيتدافعون
معظم أعضاء اجلماعات اليهودية قد متت علمنتهم وبالتايل فهم باحثون مرنون عن  وهذا جيعلنا ننسى أن. م الفرصةهل

وأم حينما يهاجرون إىل  واللذة واحلراك االجتماعي وأن من األجدر تفسري دوافعهم وسلوكهم يف هذا اإلطار املنفعة
بتركيزنا على النصوص مل العناصر البنيوية فال نرى مثالً أن مثة  ا أنناكم. أرض امليعاد فهم يفعلون ذلك حبثاً عن الثروة

على االستيطان   كل ما يقوله النص، وهي أن عدد اليهود يف العامل  ومن مث فعدد اليهود القادرين حقيقة أساسية، رغم
  .ل مع الواقع الصهيوينحماولة التعام فثمة حقيقة بنيوية البد أن نأخذها يف االعتبار عند. آخذ يف التناقص

 

اإلطالق بني النص الديين وبني سلوك اإلنسان وخططه ورؤيته، فثمة عالقة ال شك  هذا ال يعين أنه ال توجد عالقة على
تأثري النص الديين  وتزيد قوة. تتفاوت قوة وضعفاً من إنسان آلخر ومن مرحلة تارخيية ألخرى ومن موقف آلخر فيها

العصر احلديث ذات توجه علماين واضح جتد  ضعف على املستوى اتمعي، فمعظم الدول يفعلى املستوى الفردي وت
البد إذن من أخذ النص . موازين القوى جيداً قبل دراسة أي نص ديين أن صاحلها هو املطلق، وهو ما جيعلها تدرس

بني كل هذه  وك اإلنسان نتاج عملية تفاعلدون اختزال تركيبيته أو تركيبية الدوافع أو الظروف، فسل الديين يف االعتبار
  .العناصر

 

  "100 – 38"يوسيفوس فالفيوس 

Josephus  Flavius  

. مقاطعة يهودا الرومانية يف العصر اهليليين سياسي وقائد عسكري ومؤرخ يهودي من. هو يوسف بن ماتيتياهو هاكوهني

ة احلشمونية، أي أنه كان من الطبقة احلاكمة والنخبة صلة قرابة باألسر وكانت ألمه. من أسرة كهنوتية أرستقراطية
ومن ذلك تعاليم الفريسيني  درس الشريعة اليهودية، حسبما قال،. القريبة من روما املرتبطة ا املتعاونة معها املتأغرقة

 سن التاسعة ، وانضم يف)لعله من األسينيني(أحد الزهاد  وقضى ثالثة أعوام يف الصحراء مع. والصدوقيني واألسينيني
 ورغم أن التعليم الذي تلقاه يوسيفوس. وصف بأنه كان شخصاً شديد الطموح ال ضمري له .عشرة إىل فريق الفريسيني

روما وعرف مدى قوا وعدم  كان تعليماً دينياً يهودياً فحسب، فإنه كان على دراية كبرية بالعامل، فقد سافر إىل
  .جدوى الوقوف أمامها

 

 ، حاول يف بادئ األمر، حسب روايته، أن يقنع الثوار بالعدول عن)م70  66(األول  لتمرد اليهوديوحينما نشب ا

م 66عسكرياً ملنطقة اجلليل عام  وقد عينته احلكومة اجلديدة قائداً. خطتهم، ولكنه اضطر يف النهاية إىل االنضمام هلم
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 أهم منطقة من الناحية العسكرية إذ من املتوقع أن يأيت كانت تعد وهي منطقة كانت معروفة خبصبها وثرائها، كما أا
ما  وحينما وصل الرومان، سرعان. ليواجهوا أول ما يواجهون حتصينات هذه املنطقة العسكرية الرومان من الشمال

 اهلرب، ولكنه مل يفلح إذ أبقاه تساقطت التحصينات واملدن اليهودية، الواحدة تلو األخرى، فحاول يوسف هاكوهني

فقام . إىل أحد الكهوف حيث قرر اجلنود االنتحار بطريقة مجاعية جنوده رغم أنفه، مث متكَّن القائد واجلنود من الفرار
. املنتحرين القرعة بنفسه، وأشرف على عملية االنتحار ذاا، وكفل له ذلك أن يكون آخر يوسف هاكوهني بعمل

وعندما مثل هاكوهني بني يدي . االنتحار م للرومان بدالً منوحينما مل يتبق إال هو وشخص آخر، أقنعه باالستسال
مطلع على الغيب وتنبأ للقائد الروماين بأن له مستقبالً باهراً وأنه سيتبوأ  القائد الروماين فالفيوس فسبسيان ادعى أنه

 مصر وانضم إىل فسبسيان إىل وبعد هذا، قام املتنبئ هاكوهني حبملة إعالمية للترويج لنبوءته، وصحب. روما عرش
وبعد هزمية . وطلب إىل املتمردين اليهود االستسالم تيتوس أثناء حصاره القدس، وأصبح املتحدث باسم الرومان،

مث قطن يف مرتل تيتوس السابق وحصل . موكب النصر الذي عرض فيه األسرى اليهود املتمردين، سار يوسيفوس معه يف
اليت صادرها  كانت ضمن األراضي) فلسطني(عة أرض خصبة يف اجلليل املواطنة الرومانية وعلى معاش وقط على

لتن امسه العرباين يوسف واختذ اسم اإلمرباطور  وقد غير يوسف هاكوهني امسه إىل يوسيفوس فالفيوس، أي أنه. الرومان
  .الروماين امساً لألسرة

 

وأشرف بنفسه على ترمجته   الذي كتبه باآلراميةيوسيفوس كل مؤلفاته يف روما ومن أمهها كتاب احلرب اليهودية كتب
واهلدف من هذا الكتاب إقناع يهود بابل . سوى الترمجة  م وقد فُقدت النسخة اآلرامية ومل يبق77إىل اليونانية عام 

 تهدفكما اس.أمام اليهود، فبني على سبيل املثال أن اهليكل قد أُحرق بدون أمر تيتوس بقوة روما وإظهار براءة الرومان

وقد صور يوسيفوس . بين جلدته الكتاب الدفاع عن اليهود أمام الرومان وإظهار براءة اليهود وكذلك تربير انشقاقه على
من صنع بعض املهووسني من الغيورين، فهي حرب مل يردها  باعتبارها حرباً) من وجهة نظر فريسية(احلرب اليهودية 

 لقد فُرض التمرد. يهوداً أصالً، فقد دنسوا اهليكل وكانوا حيتقرون الشريعةنظره ليسوا والغيورون من وجهة.اليهود قط

  .إذن فرضاً على اليهود من قبل مجاعة من اللصوص مل تترك إمثاً دون اقترافه

 

صح التعبري، فهو كتاب يسرد تاريخ  ألغراض إعالمية إن) م93عام (أما كتابه الضخم قدم اليهود فقد كتبه يوسيفوس 
فيه عن اليهود وشرائعهم وتقاليدهم بالرباهني العقلية، ويصف عادام  من بدء اخلليقة حىت التمرد اليهودي، يدافعاليهود 

أيضاً يف كتابه هذا أن  حتببها إىل النفس وتالئم فيما بينها وبني الثقافة اهليلينية املعاصرة، كما حياول وأخالقهم بطريقة
  .كتابه، ذا، من أهم االعتذاريات اليهودية ويعد. صقت بهيربئ نفسه من مة اخليانة اليت ل
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 وحياول يوسيفوس يف هذا. تسمى السرية يبدو أا ظهرت ملحقاً لكتاب قدم اليهود وكتب يوسيفوس سرية ذاتية

ومن . مامن دعاة احلرب مع رو الكتاب أن يرد على أحد املؤرخني الذي امه بأنه تسبب يف احلرب اليهودية وأنه كان
هذا الكتاب خيتلف من عدة أوجه عما ذكره يف كتابه  اجلدير بالذكر أن ما يذكره يوسيفوس عن دوره يف احلرب يف

وقد وصفت . وهو رد على اامات السفسطائي السكندري أبيون ضد اليهود وكتب كذلك الرد على أبيون. السابق
كما وصفت كتبه بأا   وأن طموحه كان أساساً طموحاً أدبياً،اليهودية يوسيفوس بأنه ال يعتد به كمؤرخ، املوسوعة

  .قيمة أدبية بالدرجة األويل ذات

احلركة  حتيط بيوسيفوس، سواء من الناحية األخالقية أو من الناحية النفسية أو العلمية، فإن ورغم كل الشكوك اليت
لليهود، وذلك رغم أنه هو أهم مصدر هلذه  اجلماعيالصهيونية قد روجت للقصة اليت نشرها عن ماساده وعن االنتحار 

  .من العلماء اليهود وغري اليهود يف صحة هذه القصة ورغم شك كثري) ولعله املصدر الوحيد(القصة 

 

  "1888 – 1817"نحمان كروكمال 

Nahman Krochmal  

وأهم . ريخ اجلماعات اليهوديةبالتجارة، مث قرر أن يكرس حياته ليدرس توا مؤرخ وفيلسوف روسي يهودي كان يعمل
مستخدماً األمناط  ويف هذا الكتاب، حياول كروكمال تفسري مسار التاريخ اليهودي. احلائرين يف هذا الزمان كتبه دليل

كما يظهر أيضاً تأثره بفكر فيكو، فيؤكد أن لكل شعب  .الفكرية السائدة يف الفكر األملاين املثايل، خصوصاً عند هردر
 بداية تارخيه، وهي عبقرية تترك أثرها على كل منتجات هذا الشعب الفكرية والروحية، ة كامنة فيه منذعبقرية روحي

كروكمال اإلجابة عن هذا  فما عبقرية الشعب اليهودي؟ حاول. وهذه هي اللبنة األساسية يف فكرة الشعب العضوي
 بقية األمم، فكل األمم متر بدورة منو مث نضوج مث ليست مثل السؤال مستخدماً اجلدل اهليجلي، فأكد أن األمة اليهودية

املؤقت  أما اليهود فال ميرون مبثل هذه الدورة إذ أن احلياة تدب فيهم مرة أخرى بعد موم اضمحالل مث موت ائي،
  .)الدينية(وهذه علمنة لفكرة الشعب األزيل . ويبدأون دورة أخرى

 

روحاً سرمدية تعرف سر تجدد احلياة  ب على املوت واالضمحالل بأن لليهودويفسر كروكمال مقدرة اليهود على التغل
بل . القومية على األمم األخرى، سيطر على اليهود روح اجلماعة وحدها فبينما سيطر الوجود اجلسدي أو األرض. ذاتياً

وحتقيق . وثيق قدس برباطأن روح هيجل املطلقة ليست سوى إله يسرائيل الذي يرتبط به الشعب امل إن كروكمال يرى
وبذا، تصبح األمة اليهودية ال . احملتوم للشعب اليهودي إرادة هذا اإلله أو الروح املطلق هو مبرتلة املثل األعلى واملصري

كل احلضارات القومية األخرى، بل على العكس تصبح وثيقة الصلة ا وحتتويها مجيعاً  جمرد ظاهرة حضارية منعزلة عن
كثرياً عن أحد التيارات املهمة  والواقع أن كروكمال، يجليته العضوية الواحدية، مل يبتعد. وية منسجمةوحدة عض يف
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وحنن نرى، يف واقع األمر، أن الصورة اازية احللولية التقليدية حينما  .يف الفكر الديين اليهودي، أي احللولية الواحدية
  .طرفةتتحول إىل صورة جمازية عضوية مت تتم علمنتها

 

 الذين حاولوا علمنة املفاهيم الدينية التقليدية مثل الشعب) يف العصر احلديث(اليهود  ويعد كروكمال من أوائل املفكرين

» الشعب اليهودي«مبا مساه  كما أنه، يف دراساته، مل يعاجل الدين اليهودي وحسب، بل حاول أن يربط الدين. املختار

وقد مهد . مركزاً للمطلقية والقداسة) وليس النسق الديين(التاريخ  يخ وامليتافيزيقا وجعل منأي أنه مزج بني فلسفة التار
  .الصهيوين بغيبياته العلمانية وخبلطه بني االنتماءين الديين والقومي ذا لظهور الفكر

 

  "1891 – 1817"هاينريش جرايتز 

Heinrich Graetz  

درس يف أحد . يعمل جزاراً لوالد كان) مقاطعة بولندية ضمت إىل أملانيا(زنان أملاين وعامل تورايت ولد يف بو مؤرخ
ونظراً للتناقض بني تعليمه الديين وتعليمه العلماين، خاض أزمة . مبفرده املعاهد الدينية احلاخامية، وتعلَّم الفرنسية والالتينية

للدكتوراه عن  مث كتب رسالته. عن اليهودية ينقذه منها سوى قراءته لكتاب هريش تسعة عشر خطاباً  عميقة مل
  .زكريا فرانكل الشخصية املؤثرة يف حياته وقد فَترت العالقة بينه وبني هريش، وأصبح. الغنوصية يف اليهودية

 

أحدمها : ومثل موسى مندلسون بدرجة أقل، يفترض وجود جانبني يف الوجود اليهودي وجرايتز مثل صموئيل لوتساتو،
لوتساتو، فهي تكاد ختتفي  وإذا كانت رقعة العاملي يف فكر مندلسون أكرب منها يف فكر. واآلخر فريد وخاصعام،  عاملي

. اليهودية وبالتايل يف اليهود وينعكس يف كل أنشطتهم متاماً يف فكر جرايتز الذي يفترض وجود جوهر ثابت كامن يف

شعب على استعداد للتضحية بكل شيء ومن ذلك احلياة ، )»ماشيح«مجع (املشحاء  فاليهود، أينما كانوا، شعب من
، )الثابت الكامن اجلوهر(إنه شعب يعبر عن مفاهيم دينية وأخالقية فريدة وخاصة . أجل مهمته ورسالته نفسها من

  .الدائم واستمراره، برغم كل املذابح اليت حتاك ضده، هو معجزة البقاء

 

 - 1835(كتب جرايتز أهم أعماله تاريخ اليهود  وقد. اجلوهر الثابت الكامنوالتاريخ اليهودي هو أيضاً جتلٍّ هلذا 

 تارخياً باملعىن الدقيق للكلمة وإمنا هو حشد من التفاصيل إلثبات وحدة اليهود وهو ليس. ليثبت هذه الفكرة) 1857

فتاريخ اليهود واليهودية . امعه وإلنكار وجود أية اختالفات بني أعضاء اجلماعات والتواريخ املختلفة اليت يتفاعلون
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اخلارجي يف املنفى تاريخ معاناة مستمرة مل يعان شعب مثلها  وتاريخ اليهود. جوهر متسق مع نفسه رغم كل التحوالت
ليعرفه  بعلم اليهودية باعتباره العلم الذي حياول أن يصل إىل ذلك اجلوهر الكامن الثابت وقد اهتم جرايتز. من قبل

يتوجه إىل مشكلة تنوع هذه التواريخ  كنه كأي مؤرخ لتواريخ اجلماعات اليهودية، كان عليه أنول. ويعرف قوانينه
وقد فسر . يتعامل مع بعض اجلوانب السلبية يف النسق الديين اليهودي وعدم ترابطها وعدم جتانسها، كما كان عليه أن

» بولندية «وعادات  ، قد راكمت طقوساً مركبة عديدةفاليهودية، عرب تارخيها املأساوي. احنرافاً عن اجلوهر هذا باعتباره

العادات والطقوس والشعائر حىت يظهر اجلوهر  واحلل هو التخلص من هذه). على حد قوله(منت كما ينمو الفطر 
  .الثابت الكامن احلقيقي

 

ساين العام، فيذهب إىل اإلن جرايتز أن يربط بني اخلاص والعام وأن حيل مشكلة اخلصوصية اليهودية واالنتماء وحياول
مسألة إميان بنسق ديين منفصل عن ذات اإلنسان خيضع له الفرد  فاليهودية ليست. استحالة التمييز بني اليهودية واليهود

وروح  اآلخرين بتطبيق أحكامه ومعايريه،إمنا هي مسألة هوية وتالحم عضوي وممارسة تارخيية وحيكم على أفعاله وأفعال
ولذا، يعادل جرايتز بني اليهودية والتاريخ  . ينقل القداسة من النسق الديين إىل أفعال اليهود ذااشعبية، األمر الذي

جهة أخرى، فريى أن العقيدة اليهودية نسق سياسي ديين فريد، روحه التوراة  اليهودي من جهة واليهود أنفسهم من
. املركز للتاريخ العاملي أن الشعب اليهودي يف مرتلةوهنا يشري جرايتز إىل . األرض املقدسة والشعب اليهودي وجسده

وإمنا حيتاج بالدرجة األوىل إىل هذا الشعب اليهودي املشيحاين  ولكن اجلنس البشري ال حيتاج إىل فكرة اليهودية اردة،
تصبح أكرب  لتايل،وبا. والذي يجسد بشكل متعين وحمسوس روح اليهودية وجوهرها الثابت الكامن الذي ال تهزم روحه

تفردهم الذي يترمجون من خالله الفكرة العامة إىل  خدمة يسديها اليهود للعامل هي التمسك ويتهم املتعينة واحلفاظ على
 ويالحظ أن احلل هنا. ديناً عاملياً، ال بالرغم من أا دين قومي وإمنا بسبب ذلك ومن مث، تصبح اليهودية. واقع حمسوس

للكون، وباعتبار أن أفراده   عن حل مندلسون ولوتساتو، كما يالحظ أن فكرة الشعب اليهودي كمركزال خيتلف كثرياً
أساسية يف تراث القبااله، سيطرت على رؤية كثري من  مشحاء خملِّصون وأن اخلالص ال ميكن أن يتم بدوم فكرة

  .للحسيديني ان يكن كثرياً من االحترام للقبااله أوالتاسع عشر، مع العلم بأن جرايتز ما ك املفكرين اليهود يف القرن

 

التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة ال ختتلف كثرياً عن  وحنن نرى أن كل ما فعله جرايتز هو علمنة املفاهيم الدينية
خارجية،  إىل قوةفالرؤية العضوية ترى كل شيء وهو ينمو من الداخل بدون حاجة . التقليدية الرؤية احللولية الكمونية

وقد اتبع جرايتز، يف . حاجة له بقوة خارجية والرؤية احللولية هي األخرى جتعل املطلق حيل يف النسيب وبالتايل يصبح ال
والفكر ) فولك(خصوصاً يف أملانيا، والذي نبتت منه فكرة الشعب العضوي  ذلك، اخلطاب العلماين العضوي يف الغرب،

  .ة املطلقة الكامنة اليت تدفع التاريخ البشري إىل األمامبتركيزه على الفكر اهليجلي
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فكان يرى أن اإلصالحيني يف . واألرثوذكسية وانطالقاً من مواقفه هذه، اختذ جرايتز موقفاً معارضاً لليهودية اإلصالحية
رده األمر الذي سيمزقون وحدة الشعب العضوي وسيقللون من متيزه وتف واقع األمر أعداء لليهود واليهودية، فهم

اليهودية مسألة  ولكن جرايتز كان خمتلفاً أيضاً عن األرثوذكس فرفض اإلميان بأن. األمر إىل اندماجه سيؤدي يف اية
ويقترب جرايتز يف أفكاره كثرياً من . ال تتغير طاعة اإلله، كما رفض أن يقبل الشوحلان عاروخ باعتباره الشريعة اليت

ويف  أن القداسة يف اليهودية ال توجد يف الكتب املقدسة وإمنا يف الشعب اليهودي ذاته افظة اليت رأتأفكار اليهودية احمل
  .تراثه أو موروثه الشعيب، وهذا جوهر الصهيونية أيضاً

 

اسية يف اللبنة األس هي» التاريخ اليهودي«أفكار جرايتز صهيونية يف مبناها ومعناها، فرؤيته ملا يسمى  ولذا، ال غرو أن
أفكاره الصهيونية، مل ينضم للحركة الصهيونية ذاا، إذ  ولكن ما جيدر ذكره أنه، على الرغم من بنية. الفكرة الصهيونية

  .أحباء صهيون رفض االنضمام إىل مجاعة

 

تبه والرؤية ولكن يظل التاريخ الذي ك. جلنتها املركزية وقد اشترك يف جهود األليانس اإلنقاذية والتوطينية، وكان عضو
  .احملك األساسي احلقيقي الصهيونية اليت جيسدها هي

 

وقد بين . »الشعب العضوي املنبوذ«تنطلق من الفكرة اليت مسيناها  وغين عن القول أن رؤية جرايتز عضوية متطرفة، وأا
تعين أن يهود أملانيا  ن أفكار جرايتزهاينريش فون ترايتشكه، وهو من أهم دعاة القومية األملانية العضوية، أ املؤرخ األملاين

  .أملانيا املندجمني ألفكار جرايتز ال ميكنهم االندماج يف وطنهم، وهلذا السبب تصدى كثري من يهود

 

دينية أو  تلته حبيث دونت تواريخ اجلماعات اليهودية وكأا تاريخ أفكار وقد أثرت رؤية جرايتز يف كل األجيال اليت
اليهودية هي يهوديتهم   متكامل ال عالقة له مبا يدور حوله، وكأن القوى الدافعة ألعضاء اجلماعاتيهودي مطلق تاريخ

لتاريخ جرايتز، فقد أشار إليه هريش باعتباره  وقد وجهت انتقادات عديدة. وحسب وليس ما حييط م من ظروف
ومل يوافق الكثري من املعلقني . »ص وليس تارخياً إنه قص« جاجير، فقد قال عنه  أما. فانتازيا تتكون من توليفات سطحية

كما بين نقاده . واملعاناة اليهودية تاريخ الروح: عملية تبسيط التاريخ حبيث يعبر عن مبدأ واحد أو فكرة واحدة على
هذا، وإىل جانب . القومي ذاته هو الذي يؤدي إىل معظم هذه األخطاء أحاديته وسطحيته وأخطاءه وبينوا أن منهجه

يهود العامل  يف تارخيه، فهو مل يكن مهتماً بتاريخ يهود روسيا وبولندا وتركيا، أي تاريخ أغلبية هناك فراغات كثرية
العميق هلم، فكان يشري إليهم باعتبارهم  الساحقة، بل إن احتقاره كيهودي أملاين ليهود بولندا كان يقترب من الكره
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وهو مل يهتم باجلوانب . »رطانة كريهة « يشري إىل اليديشية باعتبارها  وكان، »التلموديني البولنديني املتحجرين«
اليهود أو إلجنازات  والقانونية للتاريخ، كما مل يكن يستخدم مثل هذه العناصر إال خلفيةً لوصف عذاب السياسية

. من كونه تارخياً حقيقياًأكثر » سرية شعبية  » أو» قصة بطولية «وقد وصف تارخيه بأنه . الشخصيات البطولية منهم

  .من بينها الفرنسية والبولندية والروسية وارية واليديشية والعربية وقد ترجم هذا التاريخ إىل عدة لغات

 

  "1975 – 1889"أرنولد توينبي 

Arnold Toynbee  

من خالل احلضارات  انقدم يف دراساته التارخيية رؤية متوازنة لتطور اإلنس. من أشهر مؤرخي العصر احلديث واحد
وهو ال جيعل من الدولة القومية . املؤرخني الغربيني العاملية املختلفة دون أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظم

 ومن املوضوعات األساسية اليت يتناوهلا يف. من خالل التشكيالت احلضارية املختلفة وحدته التحليلية، فهو يرى العامل

كفايته األخالقية واملعنوية من  ض األساسي بني التقدم التكنولوجي الذي أحرزه اإلنسان من ناحية وعدمكتاباته، التناق
قبل بعد أن اكتسب اإلنسان القدرة على حتطيم البيئة كلها  وقد أصبحت هذه القضية أكثر حمورية عن ذي. ناحية أخرى

الطبيعة ليس  ري مؤمن، فهو يؤمن بوجود قوة خارقة وراءويصف توينيب نفسه بأنه ال أد. عليها وكل أشكال احلياة اليت
وهلذا، فإن كل األديان متساوية من وجهة  .بإمكاننا إدراك كنهها ولذلك يصعب على اإلنسان أن يؤمن بدين حمدد

  .نظره

 

  نفسها، غريفالكنيسة املسيحية منغلقة على). توثني الذات(الكربى هي عبادة الذات  ويرى توينيب أن خطيئة الغرب

إجنلترا وفرنسا وغريمها من  متساحمة تستبعد اآلخرين، وهي اليت حتولت مبرور الوقت إىل القومية الضيقة كما حدث يف
املثال، حيث ضمت عدداً هائالً من اجلنسيات واألديان، ومتكنت  هذا على خالف الدولة العثمانية، على سبيل. الدول

لإلله الواحد  كما أن احلضارة الغربية، بعد أن أدارت ظهرها. اخله يف سالم لعدة قرونيتعايشون د من أن ختلق هلم إطاراً
وسائل تراكم الثروة والوصول إىل أعلى  ، وكرست كل قواها لتحسني)مامون(املتسامي، استسلمت متاماً إلله املال 

 فإن توينيب يرى أن الشيوعية واالشتراكية أما يف الغرب الشيوعي،. الرأمسايل درجات الكفاية العقالنية النفعية يف الغرب
الرؤية األخروية االشتراكية  لكن. اليهودية) اإلسكاتولوجية واألبوكاليبسية(األفكار األخروية الرؤياوية  نسخة من

  .تدخل اإلله كما هو احلال يف الرؤية اليهودية التقليدية ستتحقق عن طريق تفجرات اجتماعية وثورية ال عن طريق

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               66  

من ذلك، يرى أن  بل إنه، أكثر. الغرب قد تطور ذا الشكل بسبب العالقة الوطيدة بينه وبني اليهودية رى توينيب أنوي
  .اليهودية للكون ومعىن هذا أنه تبنى الرؤية. الغرب ككل قد مت ويده بالتدريج

 

فاتمع العرباين القدمي .  يف احلضارة الغربيةأهم املؤثرات ويرى توينيب أن الفكرة اليهودية اخلاصة بالشعب املختار من
االنغالق القَبلي  وبسبب. وقد أصبح يهوه الغيور إله هذا اتمع. داخل احلضارة السريانية األوسع كان منغلقاً هامشياً

إىل ديانة سنحت هلا بظهور املسيحية حىت تتحول  هلذه احلضارة على نفسها، أخفقت اليهودية يف أن تنتهز الفرصة اليت
 وعندما أُمخد هذا التمرد، انتهى دور اليهودية متاماً. التمرد اليهودي ضد الرومان ولكن، بدالً من ذلك، وقع. عاملية

هو اإلبقاء على االنغالق  وقد كانت استجابة اليهود الوحيدة لتحدي النفي واالضطهاد. وأصبحت حفرية جامدة ميتة
  . يكرسهوعلى اإلطار الشعائري املركب الذي 

 

. عبر عن نفسه يف الصهيونية اية األمر، انعكست هذه العملية التارخيية الطويلة يف تفجر آخر للعجرفة القبلية ويف

هامجوا الفلسطينيني العرب وطردوهم من ديارهم وأقاموا دويلة  فاليهود بدالً من أن يركزوا آماهلم يف اخلالص اإلهلي،
  .جمع لرعاة البقروت صغرية هي قلعة عسكرية

 

الغربية حنو الغزو والقتل واالنغالق واإلمربيالية أم ال، فإن توينيب يبني  وسواء أكانت اليهودية السبب يف احنراف احلضارة
هو الغيور، واالنغالق، والرؤى األخروية، و الشعب املختار، واإلله(متاثالً بنيوياً عميقاً بني البنية األساسية لليهودية  أن مثة

وقد . وبني كثري من الظواهر الدينية والسياسية واالجتماعية يف احلضارة الغربية (ما نسميه احللولية اليهودية يف مصطلحنا
  .مناظرات عديدة بني توينيب وبعض ممثلي الصهيونية قامت

 

 نس البشري و أمنادراسة يف التاريخ املكون من أحد عشر جزءاً، وآخر مؤلفاته هو اجل وأهم مؤلفات توينيب كتاب

  .األرض

 

  "1990 – 1895"سالو بارون 

Salo Baron  
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ولكنه مل ميارس املهنة  ،1920مت ترسيمه حاخاماً عام . أمريكي يهودي ولد يف جاليشيا ونشأ وتعلَّم يف فيينا مؤرخ
يث قام بالتدريس يف انتقل إىل الواليات املتحدة ح مث. 1926  1919وقد قام سالو بتدريس التاريخ يف الفترة . قط

 الذي(، وقد بين يف هذا الكتاب )1969  1952(تاريخ اليهود االجتماعي والديين  ومن أهم كتبه. جامعة كولومبيا

االنشغال برصد عدد املذابح وكمية  أثر البيئات املختلفة يف اجلماعات اليهودية بدالً من) يتكون من تسعة عشر جزءاً
ومن أهم . وقد أكد سالو أمهية القوى االجتماعية. اجلماعات اليهودية كعادة بعض مؤرخيالعذاب الذي حييق باليهود 

الواليات  ، و يهود)1947(، و القومية احلديثة والدين )1942) (ثالثة أجزاء(اجلماعة اليهودية  :أعماله األخرى
ت حكم القياصرة روسيا حت ، و يهود)1963) (ثالثة أجزاء(، و تاريخ وثائقي )1840  1790(املتحدة 

  .)1964(والسوفييت 

 

 تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 

His tory of the Hebrews, and His tories  of the J ewish Communities  

 لإلشارة إيل التواريخ الدنيوية واإلنسانية للعربانيني» اليهودية تواريخ اجلماعات«و» تاريخ العربانيني«نستخدم عبارة 

اليهودية بكل  وهذه التواريخ ختتلف عن تاريخ العقيدة. »التاريخ اليهودي«اليهودية، بدالً من مصطلح  واجلماعات
وسنحاول تقدمي . بالتاريخ املقدس أو التورايت مدارسها واجتاهاا وشيعها وفرقها، كما أا ليست ذات عالقة كبرية

 وبإمكان القارئ أن يعود. تواريخ اجلماعات اليهودية يف العامل عرب التاريخوالتجريد ل خمطَّط عام يتسم بشيء من التبسيط

الفالشاه يف إثيوبيا، وبين إسرائيل يف  وقد استبعدنا كثرياً من اجلماعات اليهودية مثل. إىل املداخل املختلفة لالستزادة
كما هو احلال دائماً مع (أجل التبسيط وغريهم من اجلماعات، وذلك من  اهلند، ويهود كايفنج يف الصني، ويهود اخلزر،

اليهودي  هذا رغم أن تواريخ هذه اجلماعات يدعم وجهة نظرنا الرافضة لفكرة التاريخ). موجز أي خمطَّط تارخيي
اليت تفسر ظهور املسألة اليهودية يف شرق أوربا  ويف املخطَّط املقترح، نؤكد يف تواريخ اجلماعات تلك العناصر. املُوحد

 ويعود هذا إىل أسباب عديدة من بينها أن الصهيونية واملستوطَن. املُستوطَن الصهيوين  ظهور احلركة الصهيونية أوأو

لكل أعضاء اجلماعات اليهودية  الصهيوين قد جنحا يف فرض وجودمها حبيث أصبحا احلقيقة األساسية واحملورية بالنسبة
وحياول هذا املخطَّط أن يبتعد عن املصطلحات . على مناهضيها طباقهوينطبق هذا على مؤيدي الصهيونية ان. يف العامل

بوضعها  ، إما باستبعادها أو باستبدال مصطلحات أكثر حياداً ا أو»ما قبل سقوط اهليكل«مثل  الدينية أو العقائدية،
املهمة للتجارب التارخيية باعتباره أحد األبعاد  ولكننا، على أية حال، مل نستبعد الدين. داخل إطار التاريخ العاملي

  .ألعضاء اجلماعات

 

، مث مت تقسيم كل قسم )اليهودية تاريخ العربانيني  وتواريخ اجلماعات(تقسيم هذه التواريخ إىل قسمني أساسيني  وقد مت
  :إىل عدة مراحل وقُسمت بعض املراحل إىل عدة فترات
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 : "جماعة يسرائيل"تاريخ العبرانيين : أوال

 

  : لة السامية السديمية  المرح1

الشام إىل بالد الرافدين والشام، وميكن  وهي املرحلة اليت شهدت اهلجرات السامية من شبه اجلزيرة العربية أو صحراء
  :تقسيمها إىل

 

مث  إىل فلسطني، مث هجرة يعقوب) م. ق1800 أو 1996(هجرة إبراهيم ): م. ق1200  2100) فترة اآلباء) أ
  .م. ق1720يوسف إىل مصر عام 

 

االجتماعي والسياسي للعربانيني يف هذه الفترة، أو عن إجنازام احلضارية إن  وال يعرف سوى القليل عن التنظيم
على الطرق األساسية  ومع هذا، يبدو أم كانوا من البدو الرحل الذين يعيشون على أطراف املدن ويتنقلون .وجدت
األخرى، كما أن عبادام مل تكن ختتلف كثرياً عن العبادات  سياسية كانت بدوية هيوأكثر الظن أن قيادام ال. للتجارة

وحنن . عليهم منطقة الشرق األدىن القدمي حيث يرتبط اإلله بالقوم الذين يعبدونه ويكون مقصوراً السامية املنتشرة يف
مع تأسيس » العبادة القربانية املركزية«بح لتص اليت تطورت» عبادة يسرائيل«نشري إىل اليهودية يف هذه املرحلة بعبارة 

  .)»مجاعة يسرائيل«العربانيني من حيث كوم مجاعة دينية، مبصطلح  هيكل سليمان، وهلذا فإننا نشري إىل

 

يأيت بعد  مث. م ووصوله إىل سيناء. ق1275وتبدأ خبروج موسى من مصر أمام جيش فرعون عام : القضاة فترة) ب
وحماولة االستيطان فيها، واحلرب  حتت قيادة يوشع بن نون) م. ق1200 - 1250( إىل كنعان ذلك التسلل العرباين

م، مث انسحبوا بالتدريج واقتصروا على ساحل .ق 1050 ضد الفلستيني الذين حققوا نصرهم على العربانيني عام
وكانت أواصر . اجة إليها وحسبالسياسية يف هذه الفترة قَبلية تظهر عند احل ولقد كانت القيادة. فلسطني الغريب

أية منجزات حضارية  وال ميكن احلديث عن. بني العربانيني واهية حيث كانوا ال يزالون جمموعة من القبائل التضامن
ولكن العربانيني تأثروا، بعد دخوهلم إىل كنعان . سيناء وقد ظهرت عبادة يهوه أثناء فترة. عربانية مستقلة يف تلك الفترة

املرحلة  وال توجد مصادر كافية عن هذه. املختلفة، فعبدوا آهله كنعان نظراً الندماجهم بالسكان الكنعانيةبالعبادات 
والتخمني كما هو احلال مع مشكلة  السدميية، بل يقترب فيها التاريخ من األسطورة، فيلجأ املؤرخون إىل احلدس

  .اخلابريو
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كلٍّ أكرب   اإلمرباطوريات وغريها، جيب أن ننبه إىل أن هذه املرحلة جزء منالتالية، مثل مرحلة وقبل أن ننتقل إىل املراحل
  .واإلعتاق واالنعتاق سنطلق عليه املرحلة التقليدية وهي اليت استمرت حىت الثورة الصناعية

 

 النخبة احلاكمة اإلدارية املتفاوتة، ويالحظ يف الوقت نفسه أن والواقع أن اتمعات التقليدية كانت تتسم بالمركزيتها
إقليم إدارته شبه  املناطق التابعة هلا على إدارات حملية حبيث تصبح لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل كانت تعتمد يف إدارة

الوالء الكامل واالنتماء املطلق على طريقة الدولة  كما أن حكومات اتمعات التقليدية مل تكن تبحث عن. املستقلة
التبعية  أن تدفع الشعوب واألقليات واألقاليم التابعة هلا الضرائب، التعبري الواضح عن إذ كان يكفيهاالقومية احلديثة، 

وقد أدى ذلك . نيابة عن اإلدارة العليا ولصاحلها وقد كانت اإلدارات احمللية هي اليت تقوم ذه الوظيفة. ومثرته احلقيقية
 ها املقدسة ورموزها وحماكمها، إذ أن السلطات املركزية كانت عادةًمتمثلة يف كتب إىل احتفاظ كل الطوائف ويتها

اإلطار اإلداري سائداً يف العامل  وقد استمر هذا. تشجع هذه اهلوية وحتافظ عليها ألا تيسر هلا تسيري دفة احلكم
حلكومات القومية اليت كانت الثورة الصناعية الرأمسالية وظهرت ا بدرجات متفاوتة حىت القرن التاسع عشر حني انفجرت

بدأت التجارب  ومن هذه النقطة. واهليمنة على السوق احمللية واليت طلبت من اجلميع الوالء هلا وحدها تتسم باملركزية
جديداً، كما بدأ أعضاء اجلماعات اليهودية  التارخيية للجماعات اليهودية يف الغرب، مث يف بقية العامل، تأخذ شكالً

قبل، مثل االندماج والزواج املُختلَط، أو لعلهم مل يواجهوها بنفس   من نوع جديد مل يواجهوها منيواجهون مشاكل
ما قبل : أساسيني مها ولذا، ميكننا أن نتجاوز التقسيمات التارخيية املقترحة كافة ونتحدث عن إطارين .احلدة والكثرة

  .من املؤرخني يتبعون هذا الرأي رياًالثورة الصناعية وما بعد الثورة الصناعية، مع العلم بأن كث

 

     مرحلة اإلمبراطوريات القديمة2

  :بدورها إىل الفترات التالية وميكن تقسيمها. واالستقالل الذايت احملدود للشعوب) بابل، الفرس، اليونان، الرومان آشور،(

 

ابتداًء من داود وسليمان، مث انقسام ) م. ق586  1020(عهد امللوك  وتضم: الفترة اآلشورية والبابلية واملصرية) أ
الكاهن (يف تلك الفترة يف امللك  ومتثلت القيادة السياسية. العربانية املتحدة، وانتهاًء بالتهجري اآلشوري والبابلي اململكة
 تكن ومع هذا، مل. يف الشرق األدىن القدمي واحللوليات الوثنية يسانده الكهنة وقواد اجليش، كما كان احلال) األعظم

يف اململكة املتحدة،  وقد يكون من األفضل احلديث عن احتاد القبائل. مستقرة بسبب قوة الرتاعات القَبلية املؤسسة امللكية
أثناء حكم داود وسليمان هو ظهورها بعد موت  فأكرب دليل على أن الرتعة القَبلية كانت يف حالة كمون وحسب
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 احنالل اململكة املتحدة مث حدوث التناحر بني الدويلتني العربانيتني، وهو التناحر سليمان مباشرةً، األمر الذي أدى إىل

يف ذلك الوقت ضعيفة ومتأثرة مبن  وكانت منجزات العربانيني احلضارية. الذي مل ينته إال مع التهجري اآلشوري مث البابلي
وبظهور األنبياء، يبدأ . ات يف الشرق األدىن القدميبالنصوص والتشريع وينحصر هذا اإلجناز يف العهد القدمي املتأثر. حوهلم

معظم األنبياء إىل جانب  تاريخ العربانيني بني التوجه الديين العاملي والتوجه اإلثين احمللي لإلله، إذ يقف التوتر الذي يسم
كن هناك هجرة تذكَر بني ومل ت. العربانيني واألقوام كافة عبادة يهوه والتوحيد ويتبنون نزعة عاملية أخالقية تساوي بني

اليهود نظري  بعض امللوك العربانيني كانوا يبادلون ملوك مصر فيعطوم احملاربني املرتزقة من صفوف العربانيني رغم أن
على حدود مصر اجلنوبية، وبذا تكون حامية إلفنتاين  وكان هؤالء املرتزقة يوطَّنون جزيرة إلفنتاين. احلصول على أحصنة

 .يهودية انتشار لليهود خارج فلسطني بعد التسلل الكنعاين، وكذلك أول مجاعة وظيفية ا يهودية أو أولأول دياسبور

 

وتبدأ بسماح قورش للعربانيني باالستقرار يف فلسطني  :(م. ق135  538(الفترة الفارسية واهليلينية والرومانية ) ب
م، حني فتح اإلسكندر األكرب فلسطني، . ق333الفترة الفارسية حىت عام  وقد استمرت. حتت احلكم الفارسي

أصبحوا يهوداً فقط مع  ومن املمكن أن نقول إن العربانيني أصبحوا بالتدريج عربانيني يهوداً مث. اهليلينيني وأخضعها حلكم
موين عام وقد شهدت هذه الفترة التمرد احلش. اجلماعات اليهودية وتبسيطاً لألمور، سنشري إليهم بلفظ. اية هذه الفترة

الرومانية  احلشمونيني على القدس وظهور األسرة احلشمونية، إىل أن ظهرت القوة اإلمرباطورية م، مث استيالء. ق168
انتهت أشكال اإلدارة الذاتية بعد أن  وقد. م. ق67اليت مسحت لألسرة احلشمونية حبكم فلسطني حتت رعايتها يف عام 

وكانت القيادة . م وحكموا فلسطني بصورة مباشرة70اهليكل عام  ن هدمواأُمخد التمرد اليهودي ضد الرومان الذي
. اهلريوديني تتركز أساساً يف كهنوت اهليكل واألرستقراطية اليهودية يف فلسطني مثل احلشمونيني مث احمللية يف تلك املرحلة

واقتصر اليهود على تصريف . ألثرياءالفقهاء وا أما يف بابل، فكان يترأس اجلماعة اليهودية رأس اجلالوت وتسانده طبقة
الدنيوية احمللية ذات الطابع اإلداري مثل مجع الضرائب وفض املنازعات اليت قد  أمورهم الدينية، وكذلك بعض األمور

استثناء فترة حكم احلشمونيني  وميكن. أما السلطة السياسية فكانت يف يد القوة اإلمرباطورية احلاكمة. فيما بينهم تنشأ
م بتأسيس دولة تتسم باالستقالل . ق67  142الفترة  ا النمط، فبعد التمرد احلشموين قام احلشمونيون يفمن هذ

تابعاً  أما حكم اهلريوديني فكان حكماً. اهليلينية وإن كانت هيلينية من الناحية احلضارية السياسي النسيب عن اإلمربطورية
وبعد هدم اهليكل، . شرفياً وحسب كان حيمله اهلريوديون لقباً، أي ملك روماين، الذي »دوكس«للرومان، وكان لقب 

وحىت هذه الفترة، كان . صالحيات دنيوية حمدودة، يترأس اليهود ، وهو قائد ديين ذو)ناسي  بطريرك(بدأ أمري اليهود 
كلية عن املكان   انفصلتالشرق األدىن القدمي، ذا مسات إثنية حمددة، ومل تكن الديانة اليهودية قد اليهود شعباً ينتمي إىل

مجاعة قومية تتحدث العربية مث اآلرامية تعي نفسها يف ) أو عن االنتماء اإلثين) اهليكل(أو عن العبادة القربانية ) فلسطني(
  .هذه الفترة طائفة السامريني وهي أول حركة يهودية انفصلت عن التيار األساسي وقد ظهرت يف). مواجهة اآلخرين
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األمر إىل تحول العربانيني إىل عربانيني يهود مث إىل  يضاً، يف هذه الفترة، ظهور التحوالت اليت أدت يف ايةكما يالحظ أ
اليهودية  فعلى سبيل املثال، ظهرت اجلماعة. منتشرة يف العامل تضطلع بدور اجلماعة الوظيفية يهود أو مجاعات يهودية

واضطلع بعض أعضائها بوظائف التجارة والربا  ديين املستقل ومعاهدها الدينية،القوية يف بابل، اليت أصبح هلا تراثها ال
 اجلماعات اليهودية املختلفة املنتشرة يف مدن حوض البحر األبيض املتوسط، مثل مث ظهرت، بعد ذلك،. ومجع الضرائب

ومؤسساا الدينية القوية  اوكان لكل مجاعة مراكزه. اإلسكندرية، وكانت مجاعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية
إن اليهود فقدوا، مع اية هذه الفترة، مقومام اإلثنية أو ما  بل. احمللية اليت كانت متثل نقاطاً جتذب بعيداً عن اهليكل

  .يهود اإلسكندرية يعرفون سوى اليونانية بقي منها، فلم يكن

 

وال ميكن . ود خارج فلسطني أكثر من عددهم داخلها، كان عدد اليه)اهليكل قبل هدم(ومع القرن األول املسيحي 
اهليليين ومل  احلديث عن إجناز حضاري يهودي مستقل يف تلك املرحلة، فكتابات فيلون هي نتاج التراث بطبيعة احلال

ات أما من ناحية الفنون، فال توجد إجناز. يوسيفوس يكن هلا تأثري يذكَر يف التطور الالحق لليهودية، وكذلك تواريخ
  .معمارية تشكيلية ذات أمهية تذكَر

 

 : تواريخ الجماعات اليهودية: ثانيا

 

ليحل حمله  ،«تاريخ العربانيني اليهود«أو » تاريخ العربانيني«ميكننا أن نسقط متاماً مصطلح  مع انتهاء املرحلتني السابقتني،
داخل إطار تارخيي موحد أمراً   عام، إذ يصبح احلديث عن اليهود بشكل»تواريخ اجلماعات اليهودية«مصطلح 
املختلفة استقالهلا الثقايف عن مركز عرباين موحد، أصبح لكل مجاعة  فبعد أن اكتسبت اجلماعات اليهودية. مستحيالً

ومصريها  التارخيية وحركيتها املستقلة عن ظروف وحركيات اجلماعات األخرى، وال ميكن فهم سلوكها يهودية ظروفها
القيادة السياسية لتحل حمل كهنوت اهليكل  وبدأت تظهر أشكال جديدة من. تاريخ اتمع الذي تنتمي إليهإال يف إطار 

حتت حكم الرومان، ورأس اجلالوت حتت ) ناسي  بطريرك(فقد استمر أمري اليهود  واألرستقراطية احلشمونية واليهودية،
وقد ادعى بعضهم أم من  .ه، بالنيابة عن السلطة احلاكمةالفرس، يف إدارة شئون اجلماعة اليهودية، كلٌّ يف بلد حكم

وقد . شرعية دينية رمزية ال حتمل أي مضمون سياسي نسل داود، ليكتسب قدراً من الشرعية، ولكن هذه الشرعية ظلت
اليت حاولت أن تطرح صيغة جديدة لليهودية تفصل الدين عن الدولة أو عن  واكب هذا ظهور اليهودية الفريسية

االهتمام بتدوين  وقد انعكس هذا االجتاه يف. ، وال تفصله عن اإلثنية)اهليكل(تفصله أيضاً عن املكان  القومية، كما
كما يتضح هذا االجتاه يف ظهور املعابد اليهودية ). للتلمود ومها القسمان املكونان(املشناه ويف البدء بكتابة اجلماراه 

  .يةوالعبادة القربان املستقلة عن اهليكل
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ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في معظم أنحاء العالم إلى مراحل تاريخية تنقسم كل منها بدورها 
 : جغرافيا إلى مناطق، وتاريخيا إلى فترات

 

 حتى القرن الخامس "األموي والعباسي"  مرحلة العصور الوسطى في الغرب ومرحلة العصر اإلسالمي األول 1
 : عشر

 

 املسيحية يف القرن الرابع، وبعد بعث الزرادشتية يف اإلمرباطورية الفارسية يف القرن رباطورية الرومانية إىلبتحول اإلم

حتكمها حكومات تستمد شرعيتها من  الثاين واليت حل اإلسالم حملها، وجد اليهود أنفسهم مجاعات دينية إثنية يف بالد
ينية قيادة اليهود، باالشتراك مع األثرياء منهم، فكانت هذه النخبة الد وتولت القيادات. ديانات متعارضة مع اليهودية

وقد تحدد . اليهودية دنيوية ودينية خمتلفة، شأا يف ذلك شأن أعضاء الطوائف واجلماعات األخرى غري تضطلع بأعباء
 يف العصر اإلسالمي األول، أما. أساساً بالتجارة والربا وضع اليهود يف العصور الوسطى يف الغرب كأقنان بالط يعملون

 ومعىن هذا أن اجلماعات اليهودية حتولت إىل. يعملون بالتجارة وبوظائف أخرى عديدة فقد كان اليهود أهل ذمة

القدر نفسه من التميز الوظيفي  ولكن، نظراً لوجود طبقة مهمة من التجار املسلمني، مل يكتسب اليهود. مجاعات وظيفية
كانوا يتسمون بقسط كبري من التجانس والوحدة استمدومها   كما أن يهود العامل اإلسالمي.الذي اكتسبوه يف الغرب

 وهذا على خالف اجلماعات اليهودية يف الغرب، حيث كانت تتسم. يف عصرها األول من وحدة احلضارة اإلسالمية

وشهدت هذه . متنافرة خمتلفة باالختالف وعدم التجانس بسبب انقسام أوربا يف العصر الوسيط إىل وحدات إقطاعية
كما بدأت تظهر احلركات والكتب . يفوق يف أمهيته التوراة ذاا املرحلة سيطرة التلمود بصفته كتاباً مقدساً لدى اليهود

حركات  وشهد العامل اإلسالمي ظهور أول. الكمونية اليت استشرت بني اليهود يف مرحلة الحقة الصوفية احللولية
 .يهودية احلاخامية وهي حركة القرائنياالحتجاج على ال

 

املختلفة، وذلك من خالل  اإلسهام احلضاري للجماعات اليهودية يف نقل األفكار بصفة خاصة بني احلضارات ويتلخص
فهي إسهامات يهودية لتطوير الفكر الديين اليهودي،  أما كتابات مؤلفني مثل راشي وموسى بن ميمون،. أعمال الترمجة

اهلجرة من  ويالحظ أن منط انتشار اليهود يف هذه املرحلة كان. الثقايف العاملي يف عصرمها قل كبري يف التراثوليس هلا ث
وقد . البالد األقل تقدماً من الناحية االقتصادية بالد غرب أوربا ووسطها إىل شرقها، أي من البالد املتقدمة نوعاً إىل

  .الذين انتشروا يف مدن البحر األبيض املتوسط والدولة العثمانية) ارانوامل(إسبانيا  انتهت هذه املرحلة بطرد يهود
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  بعد القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، عصر النهضة واالستنارة في الغرب 2
 : والعثمانيين في الشرق

 

  دخلت يف تلك املرحلة علىكان عليه دون تغيري كبري رغم التطورات اجلوهرية اليت ظل وضع اجلماعات اليهودية كما

بني اليهود اإلشكناز واليهود  ومع هذا، جيب أن منيز. اتمعات الوسيطة يف الغرب واتمعات اإلسالمية يف الشرق
بني بولندا وروسيا القيصرية، وكانت تابعة ) أوكرانيا(احلدود  ففي هذه املرحلة، تمركز اإلشكناز يف منطقة. السفارد

، فقد استقروا )املارانو) أما السفارد. لعبوا دور اجلماعة الوظيفية التجارية يف جمتمع متخلف اقتصادياً وقد. اآنذاك لبولند
قد خاضت ثورا التجارية فأصبحت على عتبات الثورة  يف بالد مثل هولندا وإجنلترا وجنوب فرنسا، وهي بالد كانت

مصرفياً  ب خلفيتهم الثقافية املتميزة، قادرين على أن يلعبوا دوراً جتارياًأم كانوا، بسب كما. الصناعية بنهاية هذه املرحلة
الدولية ومل تفرض عليهم متيزاً وظيفياً اقتصادياً  نشيطاً يف جمتمعات متقدمة اقتصادياً استفادت من خربم ومن اتصاالم

  التحوالت االقتصادية، كما اشتركوا يفيف تطور جمتمعام ومل يسقطوا ضحية ولذا، فقد شارك السفارد. كبرياً

قيادة اليهود يف هذه املرحلة، يف  ويالحظ أن. االستيطان يف العامل اجلديد، وقد ظهرت فئة يهود البالط يف هذه املرحلة
ما أ. التجارية املالية، وبدأت العناصر الدينية حتتل مرتبة أقل أمهية غرب أوربا ووسطها، بدأت تسيطر عليها العناصر

املختلفة مثل الشتتل والقهال،  املوجودون حينذاك يف مسام اتمع البولندي، فقد قبعوا داخل األشكال اجليتوية اإلشكناز
االستيطاين يف أوكرانيا يف نظام األرندا، وسيطرت عليهم اليهودية  وارتبطوا باإلقطاع البولندي، وخصوصاً اإلقطاع

اليهود أنفسهم  ل اتمع البولندي مث الروسي، ومع ظهور بورجوازية حملية، وجدولذا، فمع تحو .احلاخامية اجلامدة
الغيبية مثل احلركة الفرانكية واحلسيدية، إذ كانت كتب  خارج العملية االنقالبية، وازداد بينهم انتشار األفكار الصوفية

ظلت  وصاً أن قيادات اليهود يف شرق أوربااملركزية اليت كان يشغلها التلمود من قبل، وخص القبااله تشغل املكانة
زاد عدد يهود الغرب من اإلشكناز  وقد حدث حتول جذري يف هذه املرحلة، إذ. متركزة أساساً يف يد العناصر الدينية

ومن هنا، . العامل، وهذا تطور له أثره العميق يف التطور الالحق لليهود حبيث أصبحوا يشكلون األغلبية العظمى من يهود
اجلماعات اليهودية يف العامل  اجلماعات اليهودية، بدءاً من هذه النقطة الزمنية، هي من ناحية األساس تواريخ فإن تواريخ

اإلسالمي تضاءلت أمهيتهم وعددهم ووزم منذ هذا التاريخ، وفرض  إذ أن يهود العامل) شرق أوربا أو غرا(الغريب 
  .ياًاألمر مصرياً صهيون ذلك عليهم يف اية

 

ولذا، فقد أخذ انتشار . وبدايات الثورة التجارية يف غرب أوربا شهدت هذه املرحلة ثورة مشيلنكي، قائد القوزاق،
االستيطانية، وهذا  فبدأت اهلجرة من شرق أوربا إىل غرا وإىل العامل اجلديد والدول. جديداً أعضاء اجلماعات شكالً

احلركات الشبتانية، وكذلك ظهور إسبينوزا  ا شهدت هذه املرحلة ظهوركم. هو النمط السائد حىت الوقت احلاضر
وبظهور إسبينوزا، بدأ الربوز . الغربية، وقد كان معاصراً لشبتاي تسفي الذي يعد أول مفكر يهودي بارز يف احلضارة

يهوديته، كما أن  لىولكن إسبينوزا كان خارجاً ع. واحلضاري ألعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب والتميز الفكري
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ويعد ظهور . ورفضه التراث اليهودي احلاخامي إجنازه احلضاري كان نتيجة تفاعله مع التشكيل احلضاري الغريب
  .ا تدهور املؤسسة احلاخامية وينهض شاهداً على تزايد ضيق أعضاء اجلماعات اليهودية إسبينوزا والشبتانية عالمة على

 

رأمسايل الليربايل يف الغرب، ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر يف غرب أوربا، وبدايات القرن   مرحلة االنقالب ال3
: التاسع عشر يف شرقها  

 

األمر الذي كان له أعمق األثر يف  مارس اتمع الغريب حتوالت عميقة أدت إىل تغير بنائه الطبقي ونظمه السياسية، وقد
وأصبحت . االختالف عما ألفوه وال مقابل له يف جتارم التارخيية السابقة ياً خمتلفاً كلاليهود وخلق هلم موقفاً تارخي

وإن ظلت ) وبرملانات أحزاباً(اليهود جزءاً من النخبة احلاكمة متارس صنع القرار من داخل مؤسسات اتمع  قيادات
نية مبهمة القيادة يف مرحلة الحقة، أو الصهيو كما اضطلعت احلركة. هناك قيادات تتحدث باسم اجلماعات اليهودية

  .املتحدث باسم كل اليهود طرحت نفسها على األقل باعتبارها

 

 : ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب، في تلك المرحلة، إلى الفترتين التاليتين

 

   ."1880  1800"  فترة االنعتاق واالندماج واإلصالح الديني اليهودي 1

واألشكال اإلدارية اجليتوية مثل القهال، وحماولة حتديث اليهود ودجمهم يف  ترة اليت شهدت سقوط أسوار اجليتووهي الف
اليهودي من الطقوس  الغربية يف غرب أوربا يف بداية األمر مث يف شرقها ووسطها فيما بعد، وتصفية الدين اتمعات

اليهودية يف شرق أوربا وغرا حلركة اإلعتاق  ضاء اجلماعاتوقد استجاب أع. والعبادة ذات الشكل القومي املنغلق
دينية وفكرية، مثل اليهودية اإلصالحية، اليت تطالب اليهودي بالتحول إىل  واإلصالح والتنوير، وظهرت بينهم حركات

ل وقفت وراء أق وظهرت طبقة من كبار املمولني اليهود يف غرب أوربا ويف شرقها بدرجة. الوالء واهلوية مواطن حمدد
إىل غرا ووسطها، ووصلت أعداد  وقد اجتهت هجرة أعضاء اجلماعات من شرق أوربا. حركة التنوير واالندماج
علمنة اليهود يف هذه الفترة، واخنراط الشباب اليهودي بأعداد متزايدة،  ويالحظ تزايد معدل. صغرية إىل العامل اجلديد

اإلصالحي، تساندها  وقد بدأت العناصر العلمانية أو ذات التوجه الديين. الثوريةشرق أوربا، يف احلركات  وخصوصاً يف
اجلماعة اليهودية يف غرب أوربا ووسطها، كما بدأت قبضة  بعض القطاعات الربجوازية اليهودية الكبرية، تتوىل قيادة

 .شرق أوربا إىل أن تراخت متاماً مع اية القرن القيادات الدينية تتخلخل يف
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  :   فترة اإلمبريالية2

بينها، وبدأت يف تصدير مشاكلها  وهي الفترة اليت اقتسمت فيها دول الغرب اإلمربيالية كال من آسيا وأفريقيا فيما
  :اليهودية يف هذه الفترة إىل ثالثة أقسام وميكن تقسيم تواريخ اجلماعات. وفائضها إليهما

 

 ويالحظ يف السنوات األوىل هلذه الفترة ازدياد معدالت: ودجمهم وإعتاقهماليهودية  تزايد علمنة أعضاء اجلماعات) أ

وقد . تعثرت عملية التحديث هذا على عكس شرق أوربا حيث. التحديث يف غرب أوربا، وبالتايل زيادة اندماج اليهود
قد أدى كل ذلك و. عددهم إىل أكثر من مخسة أضعاف صاحب ذلك انفجار سكاين هائل بني يهود شرق أوربا، فزاد

وتبنيها يف غرا، كما أدى إىل ظهور حزب البوند وتزايد اخنراط الشباب اليهودي  ظهور الصهيونية يف شرق أوربا إىل
هاجر ماليني اليهود إىل  وقد اجتهت اهلجرة يف هذه السنوات األوىل إىل العامل اجلديد، حيث. احلركات الثورية يف

كما اجته بضعة آالف إىل فلسطني بعد . يهودية يف العامل  اليت أصبحت تضم أكرب مجاعةالواليات املتحدة األمريكية
. املستوطنني اهلجرة ضئيلة للغاية إىل أن استوىل هتلر على احلكم يف أملانيا فتضاعف عدد واستمرت. صدور وعد بلفور

اقُص معدالت اإلجناب، قد قضت على معظم وتن ، كانت احلرب العاملية الثانية، واإلبادة النازية،1948ومع حلول عام 
  .يهود أوربا

 

العناصر الثورية  ويالحظ أنه بعد أن آلت قيادة معظم اجلماعات اليهودية يف العامل إىل: الصهيونية إعالن الدولة) ب
ربا أساساً طرحت القيادة عناصر صهيونية من شرق أو االندماجية أو إىل العناصر الدينية التقليدية، تغير األمر وتولت

 وقد قوبلت هذه الصيغة مبعارضة. دون التزام بالقيم الدينية األخالقية والعقائدية صيغة قومية هالمية ذات طابع ديين

الصهيونية اكتسبت الشرعية من  ولكن. شديدة من أعضاء اجلماعات اليهودية يف غرب أوربا وشرقها يف بادئ األمر
األرض الفلسطينية، ولذا أمكنها أن تطرح نفسها باعتبارها  لية، ومن خالل غزوخالل حتالفها مع القوى اإلمربيا

لعبوا  ويالحظ أن أعضاء اجلماعات. واليهودية، وهذا هو الوضع السائد يف الوقت احلايل املتحدث الوحيد باسم اليهود
 التضاؤل بعد ذلك نتيجةً يف ، لكن هذا الدور أخذ1948دوراً نشيطاً ومستقالً عن احلركة الصهيونية حىت عام 

اجلماعات اليهودية يف العامل العريب قد سلكوا املسار نفسه بسبب  ويالحظ هنا أن أعضاء. للهجمة الصهيونية وجناحها
 من العامل العريب وأحناء وانتهى األمر بتصفية اجلماعات اليهودية. تلقت منذ البداية دعماً إمربيالياً كبرياً قوة الصهيونية اليت

يف الواليات املتحدة ويف روسيا وأوكرانيا مث : يف العامل أخرى من العامل حىت أصبحت هناك ثالثة جتمعات يهودية أساسية
 أصبح التجمع االستيطاين اليهودي يف فلسطني أكرب التجمعات اليهودية قوة وهيمنة، كما وقد. يف الدولة الصهيونية

سياسية أو إدارية مستقلة مقصورة  ولكن، مل تعد هناك أشكال. تعيش فيهاأصبحت كل مجاعة يهودية تتبع الدولة اليت 
لقد أصبح أعضاء اجلماعات اليهودية يف روسيا السوفيتية . الصناعية على اجلماعات اليهودية كما كان احلال قبل الثورة

واالجتماعية مشاركة  اة السياسيةمثل أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة، يشاركون يف احلي ، مثلهم)سابقاً(
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وتطرح املنظمة الصهيونية نفسها، . واضح كاملة من حيث هم أفراد ومواطنون، وبدون متيز وظيفي أو اقتصادي
 ومع هذا، فإن املنظمة. باعتبارها املتحدث باسم اجلماعات اليهودية يف العامل وكذلك املنظمات اليهودية التابعة هلا،

للغاية حىت عهد قريب يف االحتاد  ل إطاراً للعمل السياسي ليهود العامل، فنشاطها كان حمرماً وضئيالًالصهيونية ال تشك
األخرية قبل سقوطه، وال نعرف الكثري عن طبيعة النشاط الصهيوين يف  وقد نشطت قليالً يف السنوات) سابقاً(السوفييت 

يالحظ أن  ولكن.  اليت تضم مجاعات يهودية كبرية نسبياً)مثل جورجيا وكازاخستان(والدول األخرى  روسيا وأوكرانيا
للدولة اليت ال تسمح هلا إال برقعة صغرية  أما يف إسرائيل، فاملنظمة تابعة. هذه اجلماعات أصبحت هلا حركيات مستقلة

تلف يف جوهرها عن تقوم املنظمة حبشد اليهود وراء سياسات إسرائيل اليت ال خت ويف الواليات املتحدة،. للحركة املستقلة
اخلريية املعفاة من الضرائب  والشيء اإلداري املستقل الوحيد ليهود الواليات املتحدة هو اجلمعيات. األمريكية السياسة

اليت تسد االحتياجات اخلاصة باجلماعة اليهودية، مالجئ العجزة  اليت تقوم جبمع التربعات لتمويل املؤسسات االجتماعية
  .واليهود ال خيتلفون يف ذلك عن اجلماعات الدينية واإلثنية األخرى. وغريها واملدارس الدينية

 

جانب بعض األوربيني اليهود   من1948أما اهلجرة، فقد كادت تتوقف متاماً بعد فترة هجرة حممومة أعقبت عام 
تزايدت يف السبعينيات، من لكن اهلجرة . من العامل العريب الذين مل يكن هلم مأوى بعد احلرب، وبعد هجرة آالف اليهود

  بعد سياسة1989توقفت بدورها متاماً يف أواخر العقد مث نشطت مرة أخرى عام  خالل اهلجرة السوفيتية اليت

يتوقَّع أن تتم تصفية اجلماعات اليهودية  وبانتهاء هذه املوجة من اهلجرة،. الربيسترويكا وسقوط االحتاد السوفييت وتفككه
 أن اهلجرة مازالت جتري من الدول املتخلفة نوعاً إىل البالد األكثر تقدماً ذات ويالحظ). سابقاً( يف االحتاد السوفييت

أكثر الدول جاذبية بالنسبة لليهود  ولذا، فإن الواليات املتحدة ال تزال. االقتصاد الرأمسايل احلر واملاضي االستيطاين
  .ومنهم أعضاء التجمع الصهيوين

 

العامل، وفيهم التجمع  معدالت العلمنة بشكل غري عادي بني اليهود حبيث أصبح أكثر من نصف يهودتزايد  ويالحظ
ال يقيمون كثرياً من الشعائر األساسية مثل السبت وقوانني  الصهيوين، ال يؤمنون باليهودية احلاخامية التقليدية وبالتايل

 ويشكل األرثوذكس أقلية صغرية.  اإلصالحيني واحملافظنيفإن غالبيتهم العظمى من اليهود أما النصف اآلخر،. الطعام

وقد جنحت . املعابد اليهودية من يهود العامل، وهو ما جنم عنه تضاؤل دور احلاخامات يف% 10للغاية ال تتجاوز 
  .ملصلحتها احلركة الصهيونية يف حتويل هؤالء إىل أدوات تسخرها
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ولكن ال . على متيزهم وبروزهم يف العامل الغريب ضاء اجلماعات اليهوديةأما من ناحية اإلبداع احلضاري، فقد حافظ أع
مستقل، ذلك أن إسهامات يهود الواليات املتحدة األمريكية جزء من التراث  ميكن احلديث عن إبداع حضاري يهودي

  .كما يظل البعد اليهودي هلذه اإلسهامات سطحياً وجانبياً. األمريكي احلضاري

 

سيطرة الصهيونية على  وهذه أزمة إن كتب هلا االستمرار قد تؤدي إىل تقويض: نية يف أواخر الستينياتالصهيو أزمة) ج
من استقالليتها مرة أخرى، وحبيث تطرح مرة أخرى  اجلماعات اليهودية يف العامل، حبيث تكتسب هذه اجلماعات شيئاً

 ار تواريخ اجلماعات اليهودية، منها التنبؤ مبوت الشعبومثة تنبؤات عديدة بشأن مس .إمكانية الفصل بني الدين والقومية

وهناك أيضاً التنبؤ . وخارجها اليهودي من خالل التزاوج واالندماج خارج إسرائيل ومن خالل العلمنة املتزايدة داخلها
ومما ال . عىن اإلثينباملعىن الديين ويصبح يهود إسرائيل يهوداً بامل حبدوث ازدواجية يهودية حبيث يصبح يهود الغرب يهوداً

األوسط وبالنضال  تواريخ اجلماعات اليهودية، نتيجة هليمنة الصهيونية، أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق شك فيه أن
قوضت قدراً كبرياً من شرعية الدولة الصهيونية،  ومن هنا تربز أمهية االنتفاضة اليت. الفلسطيين ضد التجمع الصهيوين

 .يف التحرر من قبضتها هود العاملومن مث بدأت قطاعات من ي

 

 تاريخ اليهود االقتصادي 

Economic His tory of the Jews  "Jewish Economic His tory"  

يف العامل عرب  مصطلح يفترض أن مثة تارخياً اقتصادياً واحدً يضم كل اجلماعات اليهودية» االقتصادي تاريخ اليهود«
اقتصادي واحد يضم كال من يهود إثيوبيا  يهودية أن جيدوا معامل تاريخويصعب على دارسي اجلماعات ال. التاريخ

) الذين يعيشون يف جمتمع غريب رأمسايل متقدم(ويهود الواليات املتحدة  (الذين يعيشون يف جمتمع أفريقي قبلي بسيط(

التواريخ االقتصادية « مصطلحولذا، فنحن نطرح ). الذين يعيشون يف جمتمع نام من جمتمعات العامل الثالث) ويهود اهلند
  .باعتباره أكثر تفسريية» للجماعات اليهودية

 

 التواريخ االقتصادية للجماعات اليهودية 

Economic His tories  of the Jewish Communities  

  :بالترتيب التايل حييط بالتواريخ االقتصادية للجماعات اليهودية أن يقرأ املداخل التالية، ورمبا بإمكان القارئ الذي يود أن
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، حيث نطرح منوذج اجلماعات اليهودية »مجاعات يهودية وظيفية؟ يهود أم« اجلزء الثالث من الد الثاين واملعنون  1
  .وظيفية باعتبارها مجاعات

 

  : اجلزء األول من الد الثالث 2

 

«الرأمسالية واجلماعات اليهودية» األبواب املعنونة) أ ما عدا ) أعضاء اجلماعات اليهودية يف العاملرأمساليون من » 
«)الواليات املتحدة ، حيث نناقش أطروحة عالقة »املتحدة رأمساليون من أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات»  

  .)الرشيدة( أعضاء اجلماعات اليهودية بظهور الرأمسالية

 

، حيث نتناول رؤية بعض املفكرين االشتراكيني »هوديةالي الفكر االشتراكي وموقفه من اجلماعات«املدخل املعنون ) ب
  .اليهودية الغربيني لدور أعضاء اجلماعات

 

«واجلماعات اليهودية البالشفة«: قد يكون من املفيد أيضاً قراءة املداخل التالية) ج العمال من أعضاء اجلماعات »  
  .»اليهودية

 

يهودية يف اتمع  تفيضة للدور االقتصادي الذي لعبته كل مجاعةالرابع حيث سيجد القارئ فيه معاجلة مس  الد 3
، وتاريخ يهود فرنسا »إجنلترا«بالعودة إىل الباب املعنون  فباإلمكان معرفة تاريخ يهود إجنلترا االقتصادي. الذي تنتمي إليه

  .، وهكذا»فرنسا«املعنون  االقتصادي يف الباب

 

  .، ملعرفة األبعاد االقتصادية للكيان الصهيوين»الدولة الصهيونية الوظيفية» ملعنون اجلزء األول من الد السابع وا 4

 

  اليهودية "أو الثقافة"تاريخ الفكر اليهودي أو الحضارة 

Intellectual or Cultural His tory of the Jews  "Jewish Intellectual or Cultural His tory"  
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. إخل... »تاريخ احلضارة اليهودية«أو » الثقافة اليهودية تاريخ«أو »  الفكري لليهودالتاريخ«أو » تاريخ الفكر اليهودي«

، »اليهودية احلضارة«أو » الثقافة اليهودية«أو » الفكر اليهودي«تارخياً واحداً ملا يسمى  كلها مصطلحات تفترض أن مثة
وتنوعهم والتحوالت الفكرية اليت تطرأ عليهم موأن هذا التاريخ يضم كل اجلماعات اليهودية يف العامل ويفسر وحد.  

 

 يكتشف عناصر الوحدة بني ثقافة أعضاء اجلماعات اليهودية يف الصني وثقافة أعضاء ومن الصعب على أي دارس أن

أو (التواريخ الفكرية «مصطلح  ولذا، فنحن جند أن. اجلماعة اليهودية يف مصر أو يف الواليات املتحدة أو يف إثيوبيا
  .أكثر تفسريية هو مصطلح» للجماعات اليهودية) لثقافية أو احلضاريةا

 

  ألعضاء الجماعات اليهودية "أو الثقافية"التواريخ الفكرية أو الحضارية 

Intellectual or Cultural His tories  of the Jewish Communities  

ماعات اليهودية، بإمكان القارئ أن يقرأ املداخل التالية، اجل لإلحاطة بالتواريخ الفكرية أو الثقافية أو احلضارية ألعضاء
  :ورمبا بالترتيب التايل

 

اخلمسة األوىل من اجلزء األول، ويف اجلزء   الد الثالث،حيث نتناول جوانب خمتلفة من هذه التواريخ يف األبواب 1
  .الثاين بأسره

 

من أهم احلركات  وتعد الصهيونية. »تاريخ الصهيونية« املعنون وخباصة الباب اخلامس من اجلزء األول  الد اخلامس، 2
  .اجلماعات اليهودية الفكرية اليت لعبت دوراً حامساً يف تطور التواريخ الفكرية ألعضاء

 

  .حيث نتناول تطور الفكر الديين اليهودي» الدينية اليهودية الفرق« الد السادس، اجلزء الثاين املعنون  3

 

يف إطار التطور  الرابع، حيث سيجد القارئ معاجلة للتطور الفكري والثقايف لكل مجاعة يهودية على حدة دال 4
  .الثقايف للمجتمع الذي تنتمي إليه
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 أشكال اإلدارة الذاتية : الباب الثانى

 

 اإلدارة الذاتية للجماعات اليهودية 

Autonomy of Jewish Communities  

 أوتونومي«ذي األصل الالتيين  مصطلح نستخدمه بدالً من املصطلح اإلجنليزي» جماعات اليهوديةاإلدارة الذاتية لل«

autonomy»  م  ،«االستقالل أو احلكم الذايت«والذي يعينستخدوهو مصطلح شائع يف األدبيات الغربية عادةً ما ي
يها، وهو يف تصورنا أبعد ما يكون عن اليهودية باتمعات اليت يعيشون بني ظهران ليصف عالقة أعضاء اجلماعات

فمن املعروف . التفسريية أعلى ألن مقدرته» اإلدارة الذاتية«ولذا نفضل استخدام مصطلح . حقيقة هذه العالقة وصف
والفئات واألقليات، فكان لكل فئة مؤسساا اإلدارية اليت متثل  أن احلضارات التقليدية تتسم بالفصل احلاد بني الطبقات

والطبقات واألقليات  واحلاكم، وكانت الدولة بدورها ال تتعامل مع األفراد مباشرة وإمنا مع الفئات ية أمام الدولةاألقل
تتوىل مجع الضرائب مثالً، كما كانت تتوىل الشئون  فكانت هذه املؤسسات. املختلفة باعتبارها جتمعات هلا مؤسساا

 كل فئة أو أقلية مدارسها اليت تديرها وتشرف عليها، كما كان هلاوكان ل. بأعضائها التعليمية والقضائية اخلاصة

والواقع أن اهلدف . طبقة أو أقلية ومل يكن يستثنى من ذلك فئة أو. حماكمها اليت تفصل يف الرتاعات اليت تنشب داخلها
  .دارة وضبطهاعلى املستوى احمللي، هو تسهيل عملية اإل من هذا التقسيم واالستقالل اإلداري النسيب كان،

 

كانت تضطلع  تشكل حالة متطرفة من هذا الوضع العام، فهي مجاعات) القتالية واملالية(الوظيفية  وكانت اجلماعات
اتمع يعزل أعضاء هذه اجلماعات حىت يصبح  ولذا، كان. بوظائف تتسم بأا مصدر رهبة أعضاء اتمع أو امشئزازهم

وأعضاء اجلماعات اليهودية يف معظم احلضارات، وخصوصاً احلضارة . عليهم قصورةهلم مؤسسام وأماكن إقامتهم امل
. تأخذ شكالً حاداً بدور اجلماعة الوظيفية الوسيطة، ومن مث كانت عملية عزهلم) حىت القرن التاسع عشر) الغربية، قاموا

ويساعده رؤساء احللقات ) املنفى(لوت يترأسها رأس اجلا ففي بابل، بعد التهجري، كان لليهود مؤسسام املستقلة اليت
الغرباء حيق هلم  مجاعة من(اإلسكندرية البطلمية، يف القرن الثاين قبل امليالد، يكونون بوليتيوما  كما كان يهود. الدراسية
و وقضائية واسعة، وكان يشاركه السلطة ويعل الذي كانت له صالحيات إدارية) إثنآرخ(ويترأسها رئيس القوم ) السكىن

مسح الرومان لليهود بأن تكون هلم حماكمهم ومؤسسات اإلدارة الذاتية،  وقد). جريوسيا(عليه أحياناً جملس الشيوخ 
بصالحيات واسعة يف  الذي يعود تارخيه إىل عصر السلوقيني، وكان يتمتع) ناسي أو بطريرك(أمري اليهود  وكان يترأسها

املسيحية، والذي كان موروثاً عن إسبانيا اإلسالمية  عة يف إسبانياومل يكن تنظيم اجلما. األمور اخلاصة باليهود
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البالد  وميكن رؤية جمالس القهال اليت كانت ممثلة يف جملس. مؤسسات اإلدارة الذاتية ، خيتلف كثرياً عن)األندلس(
بالد، أو نظام امللة يف هولندا وغريها من ال األربعة يف بولندا، أو الالنديودينشافت يف وسط أوربا، أو املاهاماد يف

  .ومؤسسة اجليتو بطبيعة احلال تعبري عن هذه الظاهرة. الوضع نفسه اإلمرباطورية العثمانية، تعبرياً عن

 

العلمانية احلديثة ذات النظام  اإلدارة الذاتية عادةً ما ختتفي مع بداية عملية التحديث وظهور الدولة القومية ولكن هذه
ومن مث، فإا تتطلب . اجلماعات الوظيفية مثل مجع الضرائب شامل واليت تضطلع مبعظم وظائفالتعليمي واالقتصادي ال

العملية يف  وقد بدأت هذه. وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية فرعية منغلقة على نفسها والًء كامالً من أعضائها،
وميكن رؤية املسألة اليهودية كتعبري عن  .ع عشرأوربا مع بداية القرن الثامن عشر، واستمرت حىت اية القرن التاس

  .السريع الفجوة احلضارية النامجة عن هذا التحول

 

أن اليهودي فرد ينتمي إىل جمتمعه ويكتسب هويته  واملفهوم الذي طرحته حركة االنعتاق واالندماج للهوية اليهودية، هو
  .ورة إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات اإلدارة الذاتيةولذا فال توجد أية ضر منه، شأنه شأن سائر أعضاء اتمع،

 

أن مؤسسات اإلدارة الذاتية مؤسسات  وعلى العكس من هذا حتاول التواريخ اليت تنطلق من املنطلقات الصهيونية إظهار
 فإا مقصورة على اليهود وحدهم، وبالتايل) واملعادي لليهود حسب التعبري الصهيوين» دولة داخل دولة«(حكم ذايت 

جتمع  اجلمعية اليت ترفض االندماج، لتستخلص من ذلك أن اليهود يشكلون كال واحداً وأم تعبري عن هويتهم القومية
املفهوم اجلمعي للهوية اليهودية الذي  ينطلق الفكر الصهيوين من هذا. قومي مستقل عرب التاريخ يف كل زمان ومكان

يصل إىل تعبريه احلقيقي عن نفسه يف الدولة الصهيونية؛ التجربة  يتو، والذييضرب جبذوره يف العصور الوسطى واجل
  .الذاتية الكربى يف اإلدارة

 

أمهها جتربة سورينام يف االستعمار االستيطاين  ولكن الدولة الصهيونية سبقتها جتارب أخرى يف اإلدارة الذاتية من
للتني حاول النازيون من خالهلما أن يبينوا أن الشعب اليهودي ترييس آينشتات ا اليهودي وجتربة جيتو وارسو ومستوطنة

  .عضوي له مكوناته احلضارية املستقلة شعب
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وحلت حملها مؤسسات حديثة ختتلف يف ) والنازية والصهيونية(التقليدية  وقد اختفت كل مؤسسات اإلدارة الذاتية
اليهودية يف  دف من مقاطعة بريوبيجان حل مشكلة اجلماعةفاهل. عن مؤسسات اإلدارة الذاتية التقليدية وظيفتها متاماً

أما ). أعضائها يف الوظائف الطفيلية اهلامشية ولذا اخنرط بعض(روسيا باعتبارها مجاعة قومية ليست هلا أرض خاصة ا 
نية وغريها العمال والنادي اليهودي يف الواليات املتحدة وأمريكا الالتي مؤسسات القهال وروابط املهاجرين وحلقات

اتمعات احلديثة وهي  عن مثيلتها من املؤسسات اليت جتمع أعضاء اجلماعات اإلثنية والدينية املهاجرة يف فهي ال ختتلف
أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلهم يف رقعة  مؤسسات توفر هلم إطاراً ميكنهم من خالله التواصل على مستوى

ومن مث فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن امسها قد . لنفسية واملادية اخلاصةا احلياة العامة وتفي ببعض حاجام
  .بذلك يوحي

 

االستثنائية مثل مملكة محري ومملكة حدياب ومملكة  وحتاول بعض الكتابات الصهيونية أن تقدم بعض احلوادث التارخيية
هذه  وغين عن القول أن الدراسة التارخيية تبين أن. ل الذايتاليهود األزلية يف االستقال اخلزر باعتبارها تعبرياً عن رغبة

التشكيالت احلضارية املختلفة اليت ظهرت يف  جمرد استثناءات ميكن تفسريها ال يف إطار التاريخ اليهودي وإمنا يف إطار
  .إطارها

 

 قيادات الجماعات اليهودية 

Leadership of the Jewish Communities  

وتوجيهها والتفاوض  هي الشخصيات أو اموعة اليت تتوىل قيادة اجلماعات اليهودية» عات اليهوديةاجلما قيادات«
اجلماعات اليهودية، عرب توارخيهم دائماً، مشكلة القيادة  ومن املشاكل اليت يواجهها أعضاء. بامسها مع النخب احلاكمة

كانت  لعربانيون القدامى هذه املشكلة، ففي فترة اآلباءومل يواجه ا. أمام السلطة احلاكمة ومشكلة من يتحدث بامسهم
الفترة السدميية، مل يكن هناك ما مييز  وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه). القضاة(قيادم تتشكل من شيوخ القبيلة 

 وقد استمر. سي والطبقييف الشرق األدىن يف العامل القدمي من ناحية البناء السيا العربانيني عن سواهم من األقوام املتجولة

تكن ختتلف يف جوهرها عن القيادة  الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حني ظهرت القيادة الكاريزمية القَبلية اليت مل
امللكية تساندها طبقة الكهنة، فقد حكم العربانيني ملوك ابتداء من  وبعد ذلك، ظهرت مؤسسة. القَبلية يف عصر اآلباء

 فبعد وفاة. ولكن، وبطبيعة احلال، كانت مثة صراعات على القيادة الزمت هذه املمالك .م. ق586 حىت 1020

الذي استوىل عليه ) يسرائيل) وقد استوىل عليه داود، والشمايل) يهودا(شاؤول، انقسمت اململكة إىل قسمني؛ اجلنويب 
قيادة داود، مث جاء سليمان وكانت أول اململكتان ثانية حتت  وبعد سبع سنني ونصف السنة، احتدت. إشبعل ابن شاؤول

مباشرةً إىل  ولكن اململكة املوحدة انقسمت بعد موته. منافسيه يف امللك ليستريح من متاعبهم خطوة قام ا أن قتل مجيع
م، واململكة اجلنوبية وبقيت حىت . ق712عام  اململكة الشمالية وبقيت حىت: مملكتني مستقلتني متخاصمتني ومتحاربتني



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               83  

كما كان هناك صراع دائم بني . بدورمها ميداناً لرتاعات داخلية مستمرة كما أن اململكتني كانتا. م. ق586عام 
  .من جهة واألنبياء من جهة أخرى) املؤسسة احلاكمة) الكهنة وامللوك

 

مجاعات  يهودية إىلمشكلة القيادة يف الظهور بكل أشكاهلا، إذ حتول كثري من اجلماعات ال وبعد هذا التاريخ، أخذت
مجاعة صغرية عددياً، كما أا البد أن ختضع  وتتسم اجلماعة الوظيفية بأن قياداا يمن على أعضائها ألا عادةً. وظيفية

ألعضائها القيام بوظائفهم وحىت ميكنهم توارث اخلربات من خالل اجلماعة  لعملية ضبط اجتماعي هائلة حىت يتسىن
اجلماعة كشكل من أشكال  كانت النخبة احلاكمة تطلق يد قيادة اجلماعة الوظيفية يف تصريف أموروعادةً ما  .الوظيفية

بطبيعة احلال، إال أنه يالحظ أن اجلماعة اليهودية على أرض  ومع أن الوضع يف فلسطني كان خمتلفاً،. اإلدارة الذاتية
ولكن  .وأصبحت دولة تابعة إلمرباطورية كربى) قصريةباستثناء فترة احلشمونيني ال(السياسي  فلسطني فقدت استقالهلا

كثرياً عن عالقة أية خنبة حاكمة بقيادات  عالقة النخبة احلاكمة اإلمرباطورية بالقيادة اليهودية احمللية كانت ال ختتلف
  .اجلماعات اليهودية الوظيفية

 

أمورهم الدنيوية احمللية ذات  ورهم الدينية وبعضفترة التهجري إىل بابل، قام أعضاء اجلماعات اليهودية بتصريف أم ومنذ
احلاكمة ويف إطار اإلدارة الذاتية املعمول ا يف معظم  الطابع اإلداري، مثل مجع الضرائب، بتصريح من السلطة

 مت اإلطار شأم يف هذا شأن كل الطوائف واجلماعات الوظيفية يف اتمعات التقليدية ويف هذا اإلمرباطوريات القدمية،
اليهودية حىت القرن التاسع عشر، مث تقلص بعد  وقد استمر هذا النمط وساد بني أعضاء اجلماعات. تأسيس امع الكبري

وقد تويل . وال يستثنى من هذا النمط إال أعضاء التجمع الصهيوين. وحدها ذلك التاريخ إىل تصريف األمور الدينية
وبعد مرسوم . األحيان دين وأثرياء اليهود وكانت التفرقة بينهم صعبة يف معظمغالب األمر حتالف من رجال ال القيادة يف

املتركزة حول اهليكل، وحتالف معهم أثرياء  ، آلت القيادة إىل طبقة الكهنوت)م. ق538(قورش بالعودة من بابل 
  142) نية قصرية، ملوك احلشمونينيمث ظهر من بينهم، لفترة زم. العناصر العربانية احمللية اليهود الذين تأغرقوا، فقاومتهم

وتعاونوا يف اية األمر مع السلطة  الذين كانوا حيملون لقب الكاهن األعظم، وقد تأغرق هؤالء أيضاً) م. ق65
ومن املعروف أن لقب . ، فكان تابعاً للرومان متاماً)م. ق37ابتداًء من ) أما حكم اهلريوديني. السلوقية مث الرومانية

وحسب إذ  الذي كان حيمله ملوكهم وبعض ملوك احلشمونيني من قبلهم، كان لقباً شرفياً» )دوكس) ملك روماين«
كاهناً أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين هلم  وقد كان امللوك اهلريوديون يعينون. كانوا يدينون بالتبعية الكاملة لروما

وحني تعاظم عدد ). املنفى(يترأسه رأس اجلالوت بابل مركز سلطة مستقل  وقد أصبح للجماعة اليهودية يف. بالوالء
األول قبل امليالد،  ويف اية القرن. نفوذهم، أصبح هلم، هم أيضاً، قيادم املستقلة بل هيكلهم املستقل يهود مصر وتزايد

باعتباره والفريسيون والغيورون، طرح كلٌّ منهم نفسه  ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أمهها الصدوقيون
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الرومان  مث نشب التمردان اليهوديان األول والثاين ضد. فلسطني أساساً، ويف العامل ككل قيادة اليهود احلقيقية، يف
  .العربانية اليهودية واللذان انتهيا بتهدمي اهليكل بيد الرومان، األمر الذي وضع اية للمرحلة

 

حمدد للقيادة يسود اجلماعات اليهودية إذ كانت كل مجاعة خاضعة  ويالحظ أنه، بعد هدم اهليكل، ال يوجد شكل واحد
العصر  وعلى سبيل املثال، فإن قيادة يهود الفالشاه اليت استمرت حىت. السياسي الذي توجد فيه للتشكيل احلضاري

يهود كايفنج واضح، وتأثرت قيادة  احلديث كانت قَبلية، واصطبغت قيادة يهود بين إسرائيل يف اهلند بطابع هندي
أما يف الشرق اإلسالمي، فقد ). التركية(مؤسسة امللكية املزدوجة  أما يهود اخلزر، فقد سادت بينهم. باحلضارة الصينية
. العامل اإلسالمي ، وكان منصبه املركزي تعبرياً عن مركزية اإلقطاع يف)املنفى(اليهودية رأس اجلالوت  ترأس اجلماعات

التجارية وثرائها، وقد كانت هي اليت تتحكم يف النخبة  ائدة دنيوية تستند هيبتها إىل جناحااوقد ظهر إىل جواره خنبة ق
 يف الواليات املتحدة يف الوقت احلايل، إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة وهذا وضع يشبه الوضع. الدينية

  .خاماتاجلماعة اليهودية فعلياً، وتضاءل دور املفكرين الدينيني واحلا

 

كانت السلطة املركزية  وحينما. كانت الدولة املركزية قوية، كان اليهود يتبعون مركزاً واحداً وقيادة واحدة وحني
تنقسم إىل وحدات صغرية تتبع كل منها الدولة اليت  تضعف وتنقسم الدولة إىل دويالت، كانت اجلماعات اليهودية ذاا

سبيل املثال، حينما كانت حتكمه سلطة مركزية قوية، كان منصب رأس اجلالوت  يف العامل اإلسالمي على. تعيش فيها
رئيس اليهود  ومع تفكُّك الدولة اإلسالمية إىل دويالت أو مقاطعات شبه مستقلة، ظهر منصب. القوة يتمتع بنفس

  .يف مصر ويف غريها من البالد اإلسالمية) جنيد(

 

الواحدة مع  إلطار القوي للدولة العثمانية، منقسمة فيما بينها متصارعةاجلماعات اليهودية، داخل ا ومع هذا، كانت
بينها مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر  ولكن حدثت عملية اندماج فيما. األخرى، واحتفظت كل مجاعة باستقالهلا

ليهود  وعاً من القيادة املركزيةليمثل ن) يف القرن التاسع عشر(العثمانية احلاخام باشي  ولذا، فقد عينت الدولة. السفاردي
  .الدولة العثمانية

 

ويالحظ أن . الصهيونية، قد يكون من املفيد التركيز على أوربا وحدها ومن ناحية ظهور املسألة اليهودية وتطور احلركة
ألساسية اليت احلقائق ا ومن. األوريب مل يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإمنا كان منقسماً إىل وحدات صغرية اإلقطاع

اجلماعات، فكان لكل مجاعة يهودية وظيفية خنبتها  تتعلق باإلقطاع األوريب أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام
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ويظهر هذا يف . كبار رجال الدين واملمولني وتستبعد صغار رجال الدين والتجار القائدة اليت كانت تتكون عادةً من
األمر ممثَّلة يف جملس   تنظيمات صغرية متصارعة فيما بينها، مث أصبحت يف ايةالقهال اليت كانت تتكون من مؤسسة

ويف . والصراعات بني منظمات القهال املختلفة مرة أخرى ، فعادت التوترات1764البالد األربعة الذي مت حله عام 
 الذين كانوا) تمد عليهم احلاكموهم من كبار املمولني الذين كان يع(يهود البالط  بداية القرن السابع عشر، ظهر

اليهودية ويتحدثون بامسها أمام  يكتسبون هيبة خاصة وشرعية نتيجة ارتباطهم باحلاكم ويتحولون إىل قيادات للجماعة
، تلك الوظيفة اليت كانت مهمتها التوسط بني )شتدالن(الوسيط  وكانت أهم وظيفة توكَل إىل القيادات وظيفة. األمري

اجلماعة،  وكان هؤالء الوسطاء، بسبب ثرائهم ونفوذهم، يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء . اجلماعةاحلاكم وأعضاء
ثرائها وإىل جناحها يف عامل األغيار، وإىل  األمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة، فشرعية هذه القيادة كانت تستند إىل

 . من داخل حركيات اجلماعة اليهوديةدينية أو نابعة تقبل عامل األغيار هلا، وهي ليست قيادة

 

والعامل، تدهورت  اليهودية يف شرق أوربا، يف بولندا وروسيا اللتني كانتا تضمان معظم يهود أوربا ومع تدهور اجلماعة
وكان منصب . الذاتية إىل أداة استغالل وقمع هذه القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة، وحتول القهال من شكل لإلدارة

القاضي، وهو ما كان جيعل الرشوة أمراً طبيعياً يف احملاكم الشرعية اليهودية،  يباع ويشترى وكذلك منصباحلاخام 
أحد العناصر اليت أدت إىل  ورمبا كان هذا الوضع املتردي. ازداد انفصال القيادات الدينية والدنيوية عن مجاهريها وهكذا

جاءت بعدها، واليت كانت متثل، فيما كانت متثله، ثورة ضد القيادة  ية اليتتفجر الرتعات املشيحانية واحلركات الشبتان
وصغار احلاخامات، وكل من  املُكونة من احلاخامات واألثرياء، فضمت عناصر كثرية من بينها صغار املمولني التقليدية

وقد كان هلذه احلركات . م القدميةاستبعدته أشكال التنظي اهتز وضعه االقتصادي نتيجة التحوالت االقتصادية، وكل من
طقوسها  لكل مجاعة، مثل الدومنه والفرانكيني، وملا كان. قائد مريدوه وأتباعه ومجاهريه قيادا الكاريزمية، يتبع كل

وكثرياً ما . اجلماعات جيوباً مستقلة ومعتقداا املتميزة عن طقوس ومعتقدات اليهودية احلاخامية، فقد شكلت مثل هذه
وقد كانت احلركة احلسيدية . من اضطهاد القيادات احلاخامية واملالية هذه اجلماعات تطلب إىل احلاكم أن حيميهاكانت 

وهو زعيمها الديين  (تساديك(وكان لكل مجاعة حسيدية قائدها . انتشاراً ومجاهريية) الشبتانية(الصوفية  أكثر احلركات
الصلة الوحيدة بينها وبني اإلله حسب التصور   مباشرة محيمة، فهوالصويف الذي كانت تقوم بينه وبني أتباعه عالقة

  .احلاخام بالنسبة إىل احلسيديني وقد حلَّ التساديك حمل. القبايل

 

مع اية القرن الثامن ) مسكليم(جاء من بني صفوف دعاة حركة التنوير  غري أن التحدي األكرب للمؤسسة احلاخامية
جعل وجود  ود الذين كانوا يشكلون جزءاً من االقتصاد الرأمسايل الصناعي اجلديد الذيالتجار اليه عشر بتأييد من

هؤالء تعليمهم خارج احمليط اليهودي  وقد تلقَّى. غري ذي موضوع) اليهودية وغري اليهودية(اجلماعات الوظيفية 
تقليدي واحلديث، فطرحوا أنفسهم العاملني اليهودي واملسيحي وال وكانوا قادرين على التعامل بكفاءة مع. التقليدي



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               86  

ولو رفض  املنطقية للجماعات اليهودية، والقادرين على التحدث بامسها، والعارفني مبصاحلها، حىت باعتبارهم القيادة
حتديث أعضاء اجلماعات اليهودية وعلى  وكانت احلكومات الغربية احلريصة على. السواد األعظم من اليهود ذلك الرأي

  .التنوير كانوا، مثل يهود البالط، يكتسبون شرعيتهم من عامل األغيار التعامل معهم، وهذا يعين أن دعاةعلمنتهم، تؤثر 

 

تزايد حتديث أعضاء  ظهرت احلركة الصهيونية، كانت بعض أشكال القيادة التقليدية ال تزال سائدة برغم وحينما
الزعامات الصهيونية يف شرق أوربا إال يف ضوء هذه  كوال ميكن فهم سلو. اجلماعات اليهودية ودجمهم يف جمتمعام

صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع الشخصية اليهودية  وقد كانت منظمات أحباء. احلقيقة
ما تعليماً علمانياً، فإ ولكن، ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا. اليهودية عن طريق االستعمار وحل املسألة

ومها من أثرياء (احلاخام موهيليفر أن يتوجه إىل هريش وروتشيلد  حينما بدآ يف التحرك اتبعا النمط التقليدي فطلبا إىل
التقليدي  (شتدالن(منهما تقدمي املساعدة ملشروعهما االستيطاين، أي أما توجها للوسيط  ليطلب) الغرب اليهود

وظلت . يزودمها بالدعم املايل الذي يريدانه سط لدى احلكومات املعنية وحىتالذي يتوجه إىل الثري حىت يتو) احلاخام(
الضيقة، إىل أن جاء هرتزل وحدث احلل الصهيوين فخرج به من اإلطار  احلركة الصهيونية قابعة داخل هذه الرؤية

القيادة  القة له بأشكالوختطَّى الوسطاء التقليديني وطرح املسألة يف إطار استعماري غريب ال ع اليهودي التقليدي
ولذا، فقد جنح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون  .التقليدية املألوفة لدى اليهود فتوجه إىل الدول الغربية االستعمارية

 الصهيونية العاملية اليت أصبحت الوسيط املباشر بني أعضاء اجلماعات اليهودية والقوى ويهود شرق أوربا، فأسس املنظمة

  .لية، وظل مهيمناً عليها متاماً حىت موتهاإلمربيا

 

. هلا هيمنتهم على املنظمة ستستمر وأن صهاينة الشرق سيستمرون يف تلقِّي األوامر واإلذعان وقد ظن صهاينة الغرب أن

أساس أن الكثافة السكانية اليهودية  لكن، بعد موت هرتزل بفترة قصرية، استوىل صهاينة شرق أوربا على املنظمة على
بالتعبري عنها وعن مصاحلها، وخصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من  تتركز يف بولندا وروسيا، وعلى أساس أم أوىل

  .اليهودي احملض واتصلوا بالقوات االستعمارية الغربية هرتزل وجتاوزوا اإلطار

 

الزعامة  ة الغربية حيث قامتالشكل اجلديد الذي حيدد العالقة بني اجلماعات اليهودية واحلضار ويعد وعد بلفور
اليهود إىل فلسطني ختلُّصاً منهم،  الصهيونية بدور الشتدالن أو الوسيط احلديث، فعرضت جري فائض أوربا من

وقد قبل الغرب هذه الرؤية، ومت توقيع وعد . الغرب حبمايتهم يف املقابل ولتأسيس قاعدة لالستعمار الغريب، على أن يقوم
باستقالل كامل،  ا اإلطار، حيث يقوم اليهود حتت زعامة احلركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينيةيف هذ بلفور) عقد(

على أن يتحرك اجلميع يف إطار املصاحل اإلمربيالية  وتصريف أمورهم اإلدارية والسياسية احمللية يف املُستوطَن الصهيوين،
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 ولذا، مت. عات اليهودية داخل إطار اإلمرباطوريات القدميةأساسياته عن وضع اجلما وهذا الوضع ال خيتلف يف. الغربية

اجلماهري اليهودية من خالل الضغط  القضاء على املعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح مجاحها واستولت الصهيونية على
 كبار املفكرين ومن األمور اليت تستحق التأمل والدراسة أن معظم .أي من جهة الدولة اإلمربيالية الراعية» من فوق « 

قد سقطت يف  اليهودية ال ينضمون إىل احلركة الصهيونية وهو ما يعين أن قيادة اجلماعات اليهودية من أعضاء اجلماعات
 .رؤى تارخيية عميقة يد صغار املفكرين الصهاينة الذين ال يتمتعون بأية آفاق فكرية فسيحة أو

 

وعد بلفور، سواء على الصعيد العاملي أو داخل املُستوطَن   بعدومل يتوقف الصراع على زعامة اجلماعات اليهودية،
مبا  العاملي وداخل احلركة الصهيونية، فإن الصراع أصبح يدور بني أعضاء اجلماعات اليهودية أما على الصعيد. الصهيوين

خرى، فهي تريد أن الصهيونية من جهة أ هلم من مصاحل وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبني املنظمة
اجلماعات اليهودية ليست إال وسيلة ختدم الغايات النهائية  توظف كل شيء لصاحل املُستوطَن الصهيوين وترى أن

مستمر حىت اآلن وينعكس يف حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بوالرد،  وهذا الصراع. للصهيونية
  .األمريكي اليهودي اجلاسوس

 

وصهاينة اخلارج ) أي اإلسرائيليني(الداخل املستوطنني   آخر على قيادة اجلماعات بني صهاينةكما نشب صراع جانيب
وحتولت  وقد حسم الصراع إىل حد كبري لصاحل الصهاينة املستوطنني،). الصهيونية العاملية أي أعضاء املنظمة(التوطينيني 

تزال هناك أصداء للصراع القدمي على قيادة  وال. وطَن الصهيويناملنظمة الصهيونية العاملية إىل أداة تابعة حلكومة املُست
 ولكن هذا الصراع، مثل كثري من الصراعات الشبيهة، مت حسمه. الصهيونية من اليهود اجلماعات بني الصهيونية وأعداء

  .لصاحل احلركة الصهيونية

 

وينبغي مالحظة أنه ال يوجد . أبعاد عديدةالصهيوين، وهو صراع ذو  ودار صراع ثالث حول القيادة داخل املُستوطَن
فيما بينهم، فأمثال  أعضاء النخبة احلاكمة يف إسرائيل وزعاماا، وال داخل أعضاء املُستوطَن الصهيوين جتانس كبري بني

وايزمان وجابوتنسكي وإشكول مهاجرون من  بن جوريون وبيجني وبرييز وشامري جاءوا من بولندا، وأمثال حاييم
فلسطني، وليفي وشاحل من الدول العربية، وجولدامائري وأريرت وكهانا  وآلون وشارون وإيتان ورابني ولدوا يفروسيا، 

كعقيدة وإمنا يتخذوا  ومعظم القادة املذكورين الدينيون وال يؤمنون باليهودية. الدول الناطقة باإلجنليزية وأبا إيبان من
). هاالخاه(كوهني وأبراهام شابريا، فيعيشون وفق الشريعة  برييتس ومناحيمأما ليفنجر ويتسحاق . انتماًء إثنياً وحسب

اإلشكناز وبقية  الصراعات بينهم حول توجه الدولة الصهيونية وقيادا، فهناك صراع إثين بني ولذا، فقد نشب كثري من
ية الصهيونية من جهة وبعض املؤسسة العمال كما يوجد صراع بني. أعضاء املُستوطَن من يهود سفارد وعرب وغريهم
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يتبعهم من قطاعات شعبية حمبطة ال جتد وسيلة لإلفصاح عن سخطها من جهة  كبار املمولني ودعاة االقتصاد احلر ومن
واضح على  الصراع بني الدينيني والالدينيني يف التصاعد، كما يالحظ أن هناك صراع أجيال غري وقد أخذ. أخرى

بل يدور اآلن . القيادة األكثر كفاءة طاع من أعضاء النخبة والزعامات نفسه باعتبارهسطح األحداث، ويطرح كل ق
  .إخل... املتدينني والليتوانيني وحبد والسفارد الصهاينة: صراع حاد بني القوى الدينية املختلفة

 

وقد . السلطة عدم املشاركة يفالقيادة ما يسمى مبشكلة عجز اليهود بسبب انعدام السيادة و ومن األمور املرتبطة بقضية
السلطة والسيادة لليهود حبيث تصبح هلم سيادم  طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها احلركة اليت ستقوم حبلها وتستعيد

 اآلن هذه القضية مرة أخرى يف الصحافة اإلسرائيلية، كما يثار مدى جناح القيادة وتثار. القومية وقيادم املستقلة

والسياسي املتزايد على الواليات  خل إسرائيل يف حتقيق هذا اهلدف على ضوء االعتماد املايل والعسكريالصهيونية دا
املتحدة يف كثري من القضايا اليت هلا عالقة بالسيادة القومية مثل إنتاج  املتحدة األمريكية، وعلى ضوء تدخل الواليات

  .طائرة اليف

 

اليهودي بقاء اليهود، طرح احلاخام  ، الذي جيعل اهلدف األساسي من التاريخ»الهوت البقاء«ومع ظهور ما يسمى 
احلاخامية لليهود قيادة فرضها الرومان على اليهود بعد إمخادهم التمردات  ريتشارد روبنشتاين رؤية مفادها أن القيادة

الوضع قد استمر حىت احلرب  ز وأن هذاوأن هذه القيادة هي اليت علَّمت اليهود اخلنوع واخلضوع وتقبل العج اليهودية،
النازية وسلمتهم أعضاء اجلماعات اليهودية لريسلوهم إىل  العاملية الثانية حني تعاونت االس اليهودية مع القوات

 هو تصحيح ملسار التاريخ اليهودي كتاريخ) العسكرية(فإن ظهور القيادة الصهيونية  ومن مث،. معسكرات االعتقال

 .زمين

 

  "المنفى"الجالوت رأس 

Exilarch; Resh Galuta  

رئيس «، وتعين حرفياً »جواله روش«، وهي بالعربية »ريشي جالوتا«ترمجة عربية للعبارة اآلرامية » رأس اجلالوت«
ولكن وتبدأ القائمة عادةً بامللك يهوياقيم، . الرافدين قبل اإلسالم وبعده وهو لقب أمري اجلماعة اليهودية يف بالد. »املنفى

وكانت وظيفة رأس اجلالوت  .(يف فترة حكم الفرثيني(تارخيي لرأس اجلالوت يقع يف القرن الثاين بعد امليالد  أول ذكر
االستيالء عليها، ولكن كان البد ملن يشغلها أن يكون من نسل  وراثية، األمر الذي أدى إىل الفساد والتآمر من أجل

بن داود،  عنان م، إىل أن انشق642قت، ولكنه استعادها بعد الفتح العريب عام مكانته بعض الو وقد فقد املنصب. داود
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وإن (العلماء يرون اآلن أنه استمر  ، ولكن1040وقد ساد الظن بأن املنصب استمر حىت عام . مؤسس فريق القرائني
، 1401ملنصب عام بعد ذلك، حينما قضى تيمورلنك على ا حىت القرن الثالث عشر أو حىت) كان ذلك بشكل امسي

  .)يف الدولة العثمانية(ومنصب احلاخام باشي ) الدول اإلسالمية يف(مث حل حمله منصب رئيس اليهود 

 

وكانت . لسلطاا فإن وظيفة رأس اجلالوت كانت عمالً إدارياً معترفاً به من قبل الدولة وخاضعاً ويف الواقع،
إثنية أو دينية أو (الالمركزية حبيث كانت كل مجاعة  إداري مبين علىاإلمرباطوريات القدمية عادةً تلجأ إىل أسلوب 

تقوم  وتسيرها بنفسها، على أن) الدينية أو الشرعية أو التربوية(يف أمورها الداخلية  تتمتع بشيء من االستقالل) مهنية
الوت يأيت من ضرائب خاصة رأس اجل وقد كان مورد. قيادة اجلماعة جبمع الضرائب من األعضاء ومبراقبة األمن بينهم

، مع فارق أن )رئيس اجلماعة النسطورية(الكاثوليكوس  وكان رأس اجلالوت يشبه، يف منصبه هذا، منصب. يفرضها
كان يشارك رأس اجلالوت يف السلطة، حبيث » رأس املثيبة«أو » اجلاءون«يقال له  رئيس احللقات التلمودية الذي كان

الثاين باألمور الدنيويةاألول باألمور الدين خيتص ية وخيتص.  

 

القضايا اخلاصة  يقوم جبمع الضرائب من اجلماعة ليقدمها إىل الدولة، كما كان يلعب دور القاضي يف كان رأس اجلالوت
عادةً (ويشاركه يف ذلك رئيس احللقة التلمودية  ،(ديانيم(باجلماعة اليهودية، وهو الذي كان يعين القضاة الشرعيني 

تنفيذية تشبه سلطة الشرطة، فكان على سبيل املثال يراقب التجارة واملوازين  ، الذي كان ذا سلطات)قة سوراحل
الوظائف اليت كان  وهذه هي أهم. وكان له حق توقيع العقوبات، بالضرب أو الغرامة أو السجن. واألسعار واملقاييس

  .ميكن أن يضطلع ا رئيس اجلماعة الوظيفية الوسيطة

 

صراع دائم بينه  وقد أدى ذلك إىل نشوب. كان نطاق سلطات رأس اجلالوت يتفاوت من فترة زمنية إىل أخرى قدول
درجة أن بعض اليهود كانوا يرسلون الضرائب  وبني رئيسي احللقتني التلموديتني يف كلٍّ من سورا وبومبديثا وصل إىل

ومن أشهر هذه الصراعات، . وا يرسلوا إىل رؤساء احللقاتالبعض اآلخر كان املقررة عليهم إىل رأس اجلالوت بينما
الذين كانوا  وقد كانت الكفة الراجحة للعلماء. الذي دار بني داود بن زكاي وسعيد بن يوسف الفيومي ذلك الصراع

للقب شرفياً وقد أصبح ا. خليفة املسلمني تعيينهم يتحالفون مع التجار، فكانوا هم الذين يعينون رأس اجلالوت، مث يعتمد
  .الثالث عشر، اندمج منصبا رأس اجلالوت ورئيس احللقة التلمودية ومع القرن. يف القرن احلادي عشر
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املسلمني وغري ( معينة، كان اخلليفة يستقبل رأس اجلالوت يف قصره كل ثالثاء ويطلب إىل كل احلاضرين ويف فترات
اعملوا الطريق لسيدنا « : يرفع صوته بني الناس ، كان يتقدمه منادوحينما يسري موكبه. أن يقفوا يف حضرته) املسلمني
  .« ابن داود

 

على صدق  ابن جنريلة وابن حزم، حاول األول أن يضخم من أمهية هذا املنصب، وحاول أن يربهن ويف حوار دار بني
باإلشارة هلذا (دا يد يهو تقول إن صوجلان احلكم سيظل دائماً يف) 11  49/8(آية وردت يف سفر التكوين 

أن رأس اجلالوت ال نفوذ له ال على اليهود وال على  وقد رفض ابن حزم ما ذهب إليه ابن جنريلة وبين!). املنصب
واملنصب، يف هذا، . سلطة، كما بين أن لقبه شريف حمض، وخال من أي معىن حقيقي غريهم، كما بين أنه يفتقر إىل

  .كم الرومانمنصب بطريرك فلسطني حتت ح يشبه

 

 المجمع الكبير 

Great Synagogue  

وهو الس التشريعي الذي يقال إن عزرا أسسه » هجدوال كنيست«هو املقابل العريب للكلمة العربية » امع الكبري«
ية ومعىن هذا أن امع الكبري يرجع إىل تلك الفترة الفارس). م. ق538(مرسوم قورش  بعد عودته من بابل بعد صدور

يعود إىل أيام العربانيني األوائل،  لكن هناك نظرية تذهب إىل أنه. تاريخ اليهود يف فلسطني واليت ال يعرف عنها الكثري من
ومل تصلنا معلومات واضحة أو . فعله عزرا هو دعوة الس لالنعقاد وأنه استمر يف فترة التهجري البابلي، وأن كل ما

  .الكهنة ة، ولكن يبدو أنه كان جملساً يضم ممثلني عن كل اليهود ومنهماملؤسسة التشريعي أكيدة عن هذه

 

. الربملان اإلسرائيلي الذي يقال له الكنيست ويقال إن عدد أعضاء امع الكبري كان مائة وعشرين، وهو عدد أعضاء

اجتماعات كلما ظهرت قضية ويبدو أن الس كان يعقد . ومثانني يف بداية األمر ويقال أيضاً إن العدد كان مخسة
كما . وحنميا وحجاي وزكريا واشترك يف الس األول الشيوخ واألنبياء الذين عادوا من بابل، من بينهم عزرا خطرية،

وقد . أعظم وقائداً أعلى، واستمر الس حىت الفترة اهليلينية يبدو أن هذا هو الس الذي عين مشعون احلشموين كاهناً
. والربكات األخرى وكثرياً من الصلوات) قيدوش(ودعاء مقدم السبت ) مشونه عسره(الثمانية عشر دعاء  معقرر هذا ا

وهو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال . وأجاداه وهو أيضاً الذي قام بتقسيم الشريعة الشفوية إىل مدراش وهاالخاه
  .قدميالصغار، إىل العهد ال وإستري، وكذلك أسفار األنبياء
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 البوليتيوما 

Politeuma  

وقد . اليهودية يف مدن مثل اإلسكندرية كلمة يونانية تشري إىل اإلطار اإلداري الذي كان ينتظم اجلماعة» بوليتيوما»
ولذا، فقد أُعفوا من . هلم تقاليدهم وعادام وديانتهم) إثنوس(كقوم  اعترف اليونان، ومن بعدهم الرومان، باليهود

لكن هذا كان يعين أن اليهود . الوثنية لوثنية ومن تقدمي القرابني إىل األباطرة أو االشتراك يف األعياد واملناسباتا العبادة
اجتماعياً وسياسياً ودينياً : كانت املواطنة يف املدينة تعين االنتماء الكامل أصبحوا غرباء ال مواطنني كاملي املواطنة، إذ

  .أيضاً

 

، فهذا كان يعين بالضرورة )بوليس(املدينة  ود، يف اإلسكندرية أو يف غريها من املدن، أعضاء يفومن هنا، مل يصبح اليه
ولذا، فقد منحوا مكانة غرباء هلم حق السكىن، كما . التعليم اليوناين الالزم االشتراك يف العبادة واجلمنازيوم وتلقِّي

  .تنتظمهم مؤسسة البوليتيوما كانت

 

من االستقالل اإلداري الذايت يف األمور الدينية والقضائىة، ولكن مل يكن  تيوما، متتع اليهود بشيءومبقتضى تنظيم البولي
موظفوها ) القهال فيما بعد ومثلها(وكان ملؤسسة البوليتيوما . املشاركة يف إدارة املدينة من الناحية السياسية هلم حق

للبوليتيوما حماكمها اخلاصة، كما كان يترأسها رئيس القوم  وكان. اإلداريون املستقلون عن اجلهاز اإلداري للمدينة
اإلسكندرية  ، وهو الس الذي كان ميثل يهود)جريوسيا(االستقالل اإلداري جملس الشيوخ  ومن أشكال). إثنآرخ(

  .ويزاحم رئيس القوم السلطة

 

ولكن، مع الغزو . الوظيفية للبطاملةمستقراً ماداموا يقومون بدور اجلماعة  وقد ظل وضع اليهود داخل البوليتيوما
وقد أثر هذا يف وضع  .اختل التوازن وحتول اليونانيون أنفسهم إىل مجاعة وظيفية للرومان تزاحم اليهود الروماين،
هلم حق السكىن، فأصبحوا غرباء وحسب ميكن  فألغى احلاكم الروماين فالكوس وضع اليهود كغرباء. البوليتيوما

وقد تزايدت التوترات إىل . الذي أنصفهم وأكد وضعهم باعتبارهم بوليتيوما ىل اإلمرباطور الروماينطردهم، فاشتكوا إ
البوليتيوما بوصفها  وضعفت) م135  132(والتمرد اليهودي الثاين ) م70  66(التمرد اليهودي األول  أن نشب

  .)كما حدث للقهال فيما بعد(مؤسسة وإطاراً تنظيمياً 
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وكانت هناك بوليتيوما يف . العام يوما مقصورة على اليهود وإمنا كانت شكالً من أشكال التنظيم اإلداريتكن البوليت ومل
  .الفيوم تضم الكريتيني

 

  "دوكس"الملك الروماني 

Dux  

الرومان على بعض من كانوا ميثلون مصاحلهم من زعماء  وهو لقب كان خيلعه» ملك«كلمة التينية تعين » دوكس«
يعطي  وهو لقب شريف ال يعين أن حامله ملك باملعىن الصحيح للكلمة، وهو ال. حيكموا الذين كانوا) ثنوسإ(األقوام 

سبيل املثال على كل من هريود  على» ملك«وقد خلع لقب ! صاحبه سلطات امللك ولكنه كان يعطيه حق ارتداء تاج
  .»دوكس«ان حيملون لقب الروم وكان بعض حكام سوريا من. وأجريبا األول وأجريبا الثاين

 

  "تترارخ"الحاكم التابع 

Tetrarch  

ولكنها فقدت معناها األصلي » رأس األربعة«وتعين حرفياً  «تتراخ«هي الترمجة العربية للكلمة اليونانية » احلاكم التابع«
 يمنح يف»  التابعاحلاكم«وقد كان لقب ). دوكس(وهو أقل مرتبة من امللك الروماين  ،«حاكم تابع«وأصبحت مبعىن 

احلاكم الروماين هو الذي يعين  وكان. املرحلة الرومانية للحكام الذين يقلون أمهية عن حكام مقاطعات يهودا وسوريا
وكان للحاكم التابع، داخل مقاطعته، . »التتراخية«التابع تسمى  وكانت املنطقة اليت حيكمها احلاكم. احلاكم التابع

. الشئون اخلارجية مور الداخلية، كما كان له دخل سنوي ثابت، ولكنه كان خاضعاً متاماً لروما يفاأل حقوق امللوك يف

وقد كانت املقاطعة التابعة شكالً من ). دوكس(رومانياً  وقد عين هريود يف منصب احلاكم التابع قبل أن يعين ملكاً
  .أشكال اإلدارة الذاتية

 

  "إثنآرخ"رئيس القوم 

Ethnarch  

ترمجتها مبعىن  ، اليت ميكن»إثنوس«كلمة : اليونانية املكونة من كلمتني» إثنآرخ«عربية لعبارة  ترمجة» رئيس القوم»
وقد صنف اليهود يف . »احلاكم«أو  «الرئيس«أي » آرخ«، و)»شعب«مبعىن » بوبولوس«مقابل (» مجاعة«أو » قوم«

أي قوم هلم قوانينهم التقليدية وديانتهم التوحيدية اليت قررت الدولة  سالدولتني اليونانية والرومانية باعتبارهم إثنو
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األخرى عنهم، إذ  ا، وهو ما كان يعين إعطاءهم حقوقاً ومزايا معينة، كما كان يعين حجب بعض احلقوق االعتراف
وكان يترأس . هم الديانة الوثنيةوباعتناق) إثنوس) مل يكن مبقدورهم أن يصبحوا مواطنني إال بالتخلي عن انتمائهم لقومهم

 ، وهو اللقب الذي كان يمنح لرئيس اجلماعة اليهودية يف»إثنآرخ«باليونانية  رئيس القوم وهو) إثنوس(القوم 

ولكن يبدو أن جملس الشيوخ  .قضائية وإدارية واسعة من أمهها مجع الضرائب وكانت لإلثنآرخ صالحيات. اإلسكندرية
ويف . أي ملتزم الضرائب حمل اإلثنآرخ» )ألبارخ) األراباخيس«وقد حل لقب . ه يف السلطة، كان يزامح)جريوسيا(

  .جملس األلبارخ حمل رئيس القوم) م.ق 14  31(العصر الروماين، أحل أوغسطس 

 

ملك روماين «وكان من حيمل لقب . »إثنآرخ«اليهودية حيملون لقب  أما يف فلسطني، فقد كان رؤساء اجلماعة
 وقد عني بوميب يوحنا هريكانوس الثاين يف منصب إثنآرخ إىل جانب كونه. »إثنآرخ«لقب   أعلى ممن حيمل»)دوكس(

وحينما عين . هذا اللقب كاهناً أعظم، ولكنه منعه من ارتداء تاج ألنه مل يكن ملكاً مثل هريود الذي كان حيمل
وهو » )دوكس(ملك روماين «فسيحصل على لقب جدارته  أرخيالوس رئيساً للقوم، وعده أوغسطوس بأنه إذا أثبت

  .بكل ما يف الكلمة من معىن لقب شريف وحسب ولكنه ال يعادل امللك

 

  "جيروسيا"مجلس الشيوخ 

Gerus ia  

واجلريوسيا مؤسسة إدارية . »الكبار جملس«اليونانية واليت تعين أيضاً » جريوسيا«ترمجة عربية لكلمة » جملس الشيوخ»
وقد وصف أنطيوخوس . األعظم لليهود تقوم بإدارة شئون اليهود الداخلية مل اهليليين كان يترأسها الكاهنمعروفة يف العا
االستقبال، أعفى  ونتيجة هذا. استقباالً حافالً من قبل جريوسيا فلسطني وليس من قبل كاهنها األعظم الثالث استقباله

  .الرابع رسائله إىل اجلريوسيا ال إىل الكاهن األعظم ه أنطيوخوسوقد وج. أعضاء اجلريوسيا وكهنة اهليكل من الضرائب

 

 وهناك رأي يذهب إىل أن اجلريوسيا هي اليت أصبحت. اجلريوسيا ليست امع الكبري ويرى بعض املؤرخني أن

  .السنهدرين فيما بعد، وخصوصاً بعد أن اتسعت سلطاا

 

 املؤسسة املسيطرة أثناء حكم الرومان، وكان اإلسكندرية، حيث أصبحت وكان يوجد جريوسيا يف
  .)إثنآرخ(الذي حل هو واجلريوسيا حمل رئيس القوم ) اجلريوسياآرخ( يترأسها
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 السنهدرين األكبر 

Great Sanhedrin  

وقد  .«جملس«وتعين » سندريون«صيغة عربية للكلمة اليونانية » السنهدرين«و. فقط» سنهدرين« ويشار إليه بلفظ
السياسية واجلنائية والدينية املهمة يف املناطق  ا االسم يطلق على اهليئة القضائية العليا املختصة بالنظر يف القضاياكان هذ

اسم  ولذا، فإنه يطلَق عليه بالعربية). بيت دين(وكان السنهدرين مبرتلة احملكمة . فلسطني اليت كان يعيش فيها اليهود يف
األحكام طبقاً للشريعة اليهودية يف  ، وهي حمكمة متارس تطبيق العدالة وإصدار»لعليااحملكمة ا«أي » بيت دين جادول«

وحماكمة من ينتهك هذه القوانني، وكذلك اإلشراف على االحتفاالت  ذلك الوقت، وتشريع القوانني اخلاصة بالعبادات
لليهود وله  لسنهدرين أعلى سلطة قضائيةوا. وكان السنهدرين يقوم أيضاً بوظيفة حمكمة االستئناف .الكهنوتية يف املعبد

وكان السنهدرين يشرف . مبوافقة أغلبية األعضاء وقد كانت أحكامه تصدر. الرأي النهائي يف تفسري القوانني وإصدارها
 صالحياته تعيني القضاة يف احملاكم الدنيا سواء يف حماكم السنهدرين األصغر أو يف على احملاكم الصغرى، كما كان من

. كذب مدعي املشيحانية وهو الذي كان حياكم كبار املوظفني، مثل الكاهن األعظم، ويتحرى مدى صدق أو. هاغري

) عيسى بن مرمي(الروماين حني ام اليهود املسيح  وقد كان السنهدرين هو الس الذي مجع احلقائق وقدمها للحاكم

 كان يترأس السنهدرين، يف مرحلة من املراحل، الكاهن األعظم،و. حكم الس بصلبه وقد. بأنه ليس املاشيح املنتظر

وحيمل الثاين لقب » )اليهود أمري(ناسي «ولكنه يف مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوت، أي رئيسان أحدمها حيمل لقب 
 100حوايل عام (للسنهدرين الكبري، مشعون بن شطح  ومن الرؤساء املشهورين. »)رئيس احملكمة(آب بيت دين «

  :اآلراء فيما يتعلق بتاريخ ظهور السنهدرين ووظائفه وختتلط). م. ق30حوايل (وهليل ) م.ق

الكثري وال حىت  وهو هيئة تشريعية ال نعرف عنها. إىل أن السنهدرين استمرار للمجمع الكبري  يذهب بعض الباحثني 1
  .ذاا مىت ظهرت، إذ ختتلف اآلراء أيضاً بالنسبة إىل هذه املؤسسة

 

  .م. ق300 ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيني عام  2

 

اال الديين وفصل الطقوس   ومثة نظرية تذهب إىل أنه ظهر أثناء حكم احلشمونيني حني مت فصل اال السياسي عن 3
ذه النظرية، يعود إىل وبالتايل، فإن تاريخ ظهور السنهدرين، حسب ه .الكهنوتية والتفسري الديين عن احلكم املطلق للدولة

  .م، فيكون هو الذي أسس السنهدرين لتفسري الشريعة. ق142عام  حكم مشعون احلشموين
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احلشموين هو قائد  كان امللك(النظرية متاماً وقائع التاريخ، فامللوك احلشمونيون كانوا ملوكاً كهنة   وتناقض هذه 4
  .اجلمع بني السلطتني الدينية والدنيوية ال الفصل بينهما عبري عنوبذلك، يكون السنهدرين الت). الشعب والكاهن األعظم

 

  .نظرية تذهب إىل أنه يوجد جملسان للسنهدرين ال جملس واحد فقط كما سنبني فيما بعد  كما أن هناك 5

 

نشوب م، أي حىت 66قائماً حىت عام  ولكننا نعرف أنه ظل. وهكذا ختتلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته
ومل يكن . وإن كان قد حل حمله) جريوسيا(السنهدرين مثل جملس الشيوخ  ومل يكن. التمرد اليهودي األول ضد الرومان

إال وقت األزمات  ، كما مل يكن مثل امع الكبري الذي كان ال جيتمع)بوليس(جملس املدينة اليونانية  أيضاً له صالحيات
مقره القدس، وكان جيتمع يف القاعة العظمى أو  من واحد وسبعني عضواً وكانوكان السنهدرين يتكون . ويف الطوارئ

  .»قاعة القرارات«، ويقال هلا أيضاً )لشكت هجازيت :بالعربية(يف قاعة احلجارة املنحوتة 

 

املؤرخني  بعضالسنهدرين إىل يفنه، ولكن مل تعد له السلطة وال الصالحية السابقة، بل يفضل  وبعد حتطيم اهليكل، انتقل
اليهود هلا الصوت املسموع يف األمور  اليت اعترف الرومان ا كسلطة مركزية لكل» البطريركية«تسمية سنهدرين يفنه 

  .رؤية القمر الدينية والقضائية ويف حتديد التقومي وتقرير

 

أمهيته، واختفى يف اية األمر يفقد ) أو البطريركية) وباضمحالل أمهية اجلماعة اليهودية يف فلسطني، بدأ السنهدرين
  .م415عام ) ناسي  بطريرك(وظيفة أمري اليهود  عندما ألغى الرومان الشرقيون

 

 كان هيئة سياسية يترأسها الكاهن األعظم، وإن كان بعض الباحثني يرى أنه كان يوجد، ومثة رأي يقول إن السنهدرين

السنهدرين السياسي، حبسب  ومل يكن. سية وآخر لألمور الدينيةواحد لألمور السيا: منذ البداية، جممعان للسنهدرين
كما يذهب هذا الرأي إىل أن الرومان ألغوا . واألرستقراطية هذا الرأي، يضم رجال الدين ولكن كبار رجال الشعب

بصلبه  حلكمولعل اهلدف من هذه النظرية أا تلقي مسئولية حماكمة املسيح وا. الثاين وحسب امع األول وأبقوا على
حسم هذه القضية ألن رأي  ومن الصعب. على السلطة الدنيوية اليهودية وحدها، وتعفي السلطة الدينية من ذلك

فاملصادر اليهودية تقصر مهمته على األمور الدينية يف حني ترى  املصادر اليهودية فيها خيتلف عن رأي املصادر اهليلينية،
متاماً يف القرن  وقد اختفى السنهدرين. وس، أنه كان خيتص باألمور السياسية أيضاًومن بينها يوسيف املصادر اهليلينية،
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ويدعى أحد . السنهدرين ولكنهم مل يوفَّقوا بعث) جوزيف كارو وآخرون(وحاول بعض احلاخامات . الرابع امليالدي
 1807يهودي الذي عقد عام وقد سمي االجتماع ال. الس ووظيفته ويتناول تركيب» السنهدرين«كتب التلمود 

اليهود ذوي  تكون هذا االجتماع من واحد وسبعني عضواً من. »السنهدرين األعظم«نابليون بونابرت  بناء على طلب
ويف العصر احلديث، مل تنجح . االجتماعية لليهود النفوذ، وذلك ليضعوا الصياغات املناسبة للقرارات اخلاصة باحلالة

تقاليد السنهدرين بسبب الصعوبات القانونية والدستورية اليت كانت ستقف أمام مثل   إعادة بعثالدولة الصهيونية يف
  .اخلطوة هذه

 

  "بيت دين"دار القضاء 

Beit Din  

وهي حمكمة يهودية كانت  .«دار احلكم«العربية واليت تعين أيضاً » بيت دين«هي الترمجة العربية لكلمة » القضاء دار»
. القرارات اخلاصة بالطعام وبكل األمور الدينية واملدنية عة، جتيب الضرائب وتتوىل القضاء وتصدرتعمل دي الشري

وكانت . املدنية احملاكم، أدناها احملكمة املُشكَّلة من ثالثة قضاة وسلطتها احلكم يف القضايا وكانت توجد ثالثة أنواع من
عليه السنهدرين الصغري وعدد قضاته ثالثة  ي ما كان يطلَقهناك سلطة قضائية أعلى حتكم يف القضايا اجلنائية وه

دار «أي » بيت دين جادول«السنهدرين الذي كان يطلَق عليه أيضاً اسم  أما أعلى سلطة قضائية، فكانت. وعشرون
  .«احملكمة العليا«أو  «القضاء األكرب

 

، أصبح لكل مجاعة يهودية )م135  132(ين اليهودي الثا وبعد انتشار اليهود خارج فلسطني، وبعد إمخاد التمرد
احلاخام أو  وقد كان النمط السائد عبارة عن نظام قضائي يترأسه. املتأثر بالبيئة احمليطة به نظامها القضائي اخلاص ا

والديان هو قاض متخصص تلقَّى تدريباً  .وهي وظيفة ظهرت يف العاملني اإلسالمي واملسيحي) القاضي الشرعي(الديان 
 الدينية، ولذا كان يعد عاملاً توراتياً من الناحية األساسية، وأيضاً عاملاً يف اصاً يمكِّنه من إصدار أحكام يف القضاياخ

  .القضايا األخرى اليت ختص اجلماعة اليهودية وال ختص السلطة املركزية غري اليهودية

 

بيت دين والقهال وجملس : مثل(مستقلة   بنظم قضائيةويرى بعض املفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود، بعد نفيهم،
ولكن معظم اتمعات التقليدية تتسم بوجود حماكم . واالستقالل اليهوديني أكرب عالمة على االستمرار) البالد األربعة
أيام اخلالفة اإلسالمية يف  أقلية دينية بل لكل مجاعة حرفية، كما هو احلال مع احملاكم الشرعية يف البالد خاصة لكل

الثامن عشر، احنسرت مهمة احملاكم اليهودية وأصبحت مقصورة  ولذلك، وبعد حركة عتق اليهود يف القرن. العثمانية
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احملكمة  إىل احملكمة احلاخامية أو» بيت دين«ويف الوقت احلاضر، تشري عبارة . بالطقوس الدينية على املسائل اخلاصة
بأمور األحوال الشخصية اليت ال حيق ألي حمكمة  ياً واملخولة من قبل املؤسسة الدينيةالشرعية، وهي احملكمة املختصة رمس

األرثوذكسية يف الواليات املتحدة أسست بيت دين أي حماكم شرعية الستصدار أحكام  كما أن اجلماعات. أن تنظرها
  .مسائل الزواج والطالق والزواج املُختلَط يف

 

 بيت دين 

Beit Din  

احملكمة «الوقت احلاضر  يف» بيت دين«، وتعين »دار القضاء«أو » دار احلكم«عبارة عربية تعين » نبيت دي«
 . »الشرعية

 

  " بطريرك–ناسي "أمير اليهود 

Nas i; Patriarch  

وهو لقب تلمودي يستخدم لإلشارة إىل رئيس السنهدرين  العربية،» ناسي«هي الترمجة العربية لكلمة » أمري اليهود«
إياها  روحياً لليهود يف فلسطني وخارجها، وكانت له بعض الصالحيات الدنيوية اليت كانت متنحه ذي كان يعد قائداًال

ومها ) آب بيت دين(السلطة رئيس احملكمة  وكان يليه يف. »أمري اليهود«السلطة احلاكمة، ولذا فإننا نستخدم اصطالح 
مل يكن رئيساً ) ناسي(ومثة نظرية تذهب إىل أن أمري اليهود . املشناه يفمعاً يكونان الزوجوت اللذين أتى ذكرمها 

تفسري يرى أنه كان  وقد اقترح حال هلذا التناقض. الكاهن األعظم هو الذي كان يضطلع ذه الوظيفة للسنهدرين، وأن
. ساً للمجمع السياسي وحسبكان رئي) ناسي(اليهود  أحدمها سياسي واآلخر ديين، وأن أمري: هناك جممعان للسنهدرين

اليهود يف  وقد كان أمري. ابتداًء من القرن الثاين امليالدي، بأمري اليهود كبطريرك لليهود وقد اعترفت السلطات الرومانية،
اجلماعة اليهودية يف فلسطني أمام السلطات  العادة من نسل هليل أو من نسل داود، مث أصبح موظفاً رومانياً ميثل

مع سقوط القدس وهدم )  ميالدية70عام (اإلدارة الذاتية أو احلكم الذايت  وذلك بعد سقوط كل أشكالالرومانية، 
يف مقام القنصل  (vir illustris فري إلستريس: بالالتينية(أمري اليهود أو البطريرك يعد رجالً مهماً متميزاً  وكان. اهليكل

إىل العرش، ال يعلوه يف املرتبة إال أعضاء األسرة املالكة، وكان يعلو  قربنيأو كبار رجال الدولة العسكريني أو الوزراء امل
اإلقليميني ألنه سب أمري  أحد حكامه) األعظم(وقد أعدم اإلمرباطور ثيودوسيوس األول . احلاكم اإلقليمي يف مقامه
  .)بطريرك(اليهود 
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 امات ويعفيهم من الضرائب نظري اضطالعهم بدور جهازهالضرائب ويعين بعض احلاخ وقد كان أمري اليهود يقوم بفرض

أداةً يف يد احلاكم الروماين أو كانت  التنفيذي ومسامهتهم يف حفظ األمن، وهو ما يعين أن النخبة الدينية احلاكمة كانت
 املقابالن يف ، مها املنصبان]جنيد[ورئيس اليهود ] املنفى[اجلالوت  من املالحظ أن منصيب رأس(مجاعة وظيفية وسيطة 

اإلمرباطورية الرومانية، فقدت  ومع استقرار دعائم). اإلسالمية، ولكنهما مل حيمال هذا القدر من األمهية قط احلضارة
  .م425اليت كان جيمعها أمري اليهود، مث أُلغي املنصب نفسه عام  النخبة الدينية أمهيتها، فألغى الرومان الضرائب

 

ويف . احلال يف إسبانيا بني أعضاء اجلماعات لإلشارة إىل الرؤساء الدنيويني للجماعة كما هواستخدم اللقب  وفيما بعد،
  .«ناسي«بركوخبا لنفسه لقب  وقد اختذ. اية األمر، أصبح هذا اللقب جمرد اسم عائلة

 

 البطريرك 

Patriarch  

   ») بطريرك–ناسي (أمري اليهود « :انظر

 

 الناسي 

Nas i  

 ) » بطريرك–ناسي (هود أمري الي« :انظر

 

 البطريركية 

Patriarchate  

، وهي املؤسسة اليت حلت حمل )ناسي) يستخدم لإلشارة إىل املؤسسة اليت يرأسها أمري اليهود» بطريركية«مصطلح 
  .السنهدرين

 

  Nagid"رئيس اليهود"النجيد 
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هو رئيس اجلماعة اليهودية يف الدويالت » جنيد«و. »جنيدمي» ، ومجعها»األمري«أو » الزعيم«كلمة عربية معناها » جنيد«
هناك  وكان. اخلالفة العباسية ابتداًء من القرن العاشر يف إسبانيا والقريوان ومصر واليمن اإلسالمية اليت استقلت عن

  .عشر رؤساء يف املغرب واجلزائر وتونس ابتداًء من القرن السادس عشر وحىت التاسع

حتت حكم العباسيني، » رأس اجلالوت«و حتت حكم الرومان،) ناسي(» البطريرك«و نفسه والواقع أن رئيس اليهود ه
الدولة اإلسالمية تعين رؤساء لكل اجلماعات غري اإلسالمية إلدارة  وقد كانت. حتت حكم العثمانني» احلاخام باشي«و

اخلارجية هي  وألن أهم الوظائف. دولةللجماعة، أي عالقة األعضاء بعضهم ببعض وعالقة اجلماعة بال الشئون الداخلية
وقد . وجنيد اليهود أو رئيسهم يتم تعيينهم مجع الضرائب وحفظ األمن بني أعضاء اجلماعة، فقد كان بطريرك األقباط

أخرى كان وجهاء اجلماعة يرشحون رؤساء هلا مث تصدق الدولة على  كان املنصب يتم توارثه أحياناً، ويف أحيان
وقد كان . قرنني ويف مصر، صار املنصب وراثياً بني أوالد موسى بن ميمون إذ شغلوا هذا املنصب ملدة .هترشيحه وتعيين

ولكن رئيس (رئيساً للقرائني وآخر للسامريني  رئيس اليهود يف مصر من احلاخاميني يف العادة، ولكن كان عليه أن يعني
عادةً ما كان رئيس اليهود مبرتلة وكيل ميثل مصاحل التجار و). احلكومة مباشرة السامريني كان يتلقى خطاب تعيينه من

  .يف اخلارج، وكانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد يشغلهما شخص واحد تقريباً اليهود

 

احملافظة على ترابط اجلماعة، واحلكم  وكانت وظيفته تقتضي. وكان رئيس اليهود، مثل كبار املوظفني، يرتدي اخللعة
كما كان من حقه ). حريمي(الشخصية وحق الطرد من حظرية الدين  ب شريعتهم، واحلكم يف األحوالبني أعضائها حس

وعلى  وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة وفتاوى احلاخامات،. اجللد والسجن أن يوقِّع عقوبات مثل
على األمن بشكل عام، وتعيني  م باحلفاظ، كما كان يقو)لتحديد الضرائب(حتديد مستويات أعضاء اجلماعة وثروام 

  .وكان مندوب رئيس اليهود هو املقدم .(بيت دين(يف احملكمة الشرعية ) ديانيم(قضاة شرعيني 

 

العثماين، ولكنه أُلغي يف القرن التاسع عشر وحل حمله منصب احلاخام األعظم الذي  وقد ظل املنصب قائماً حىت الفتح
  .يف إستنبوليتبع احلاخام باشي  كان

 

 مملكة حدياب اليهودية 

Adiabene  

للفرثيني يف العصر اهليليين، وقد ذكرها يوسيفوس كما  إقليم يف منطقة ر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تابعة» حدياب»
 انتوكانت هذه اإلمارة تقع يف منطقة حدودية بني ختوم الرومان والفرثيني وك. وأنيالي ذكر دولة األخوين أسيناي
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وقد ازداد نفوذ . امللكة هيالنة  امليالديتني إيزاط وأمه60 و36كان حيكم حدياب يف الفترة بني سنيت . عاصمتها أربيل
استعادة عرشه ولعب دوراً مهماً يف الصراعات الدائرة بني أعضاء  إيزاط ألنه ساعد امللك الفرثي أرطبان الثالث على

  .موت امللك األسرة املالكة بعد

 

حوض البحر األبيض املتوسط ويبدو أنه وصل إىل   شهدت هذه الفترة جهداً تبشريياً يهودياً قوياً، وخصوصاً يفولقد
 حدياب كما ودت أمه، وحتولت اإلمارة إىل إمارة يهودية أو على األقل إىل إمارة فقد تهود إيزاط أمري. بالد الرافدين

اليهودية، وإن كان هناك رأي يذهب إىل أنه   بالضرورة تحول مجاهري اململكة إىلولكن هذا ال يعين. حيكمها أمري متهود
ويبدو أن بعض األمراء عارضوا . هذه املنطقة هم بقايا التهجري اآلشوري كان يوجد بالفعل أعداد كبرية من اليهود يف

يف عهد اإلمرباطور   عاماً حىت غزاها الرومانوظلت الساللة اليهودية حاكمة حنو مثانني. املالكة دون جدوى تهود األسرة
  . ميالدية وقضوا عليها115تراجان سنة 

 

 .(70 - 68(حدياب إىل جانب املتمردين اليهود أثناء التمرد اليهودي األول ضد الرومان  وقد حاربت قوات من

القدمي واليت كانت تنافس  دىنوجتب مالحظة أن حدياب كانت تابعة للفرثيني وهم القوة العظمى األخرى يف الشرق األ
جتنيد اليهود إىل جانبهم ضد الرومان متبعني يف ذلك سياسة  وقد حاول الفرثيون. الرومان وامجهم يف فلسطني بالذات

هيالنة  وبرغم وجود عالقات دينية قوية بني األسرة احلاكمة يف حدياب واهليكل، إذ كانت امللكة .اإلمرباطورية الفارسية
عيد املظال وأرسلت هي وابنها العديد من  دقات إىل الفقراء يف القدس، كما أا شيدت مظلة يف اللد مبناسبةترسل الص

مثل هذه الدويلة واكتساا صبغة يهودية ورفض أبنائها اهلجرة إىل فلسطني  اهلدايا إىل اهليكل، رغم كل ذلك فإن ظهور
ثقافتها املستقلة عن   تكوين مراكز سكانية وثقافية خارج فلسطني هلاأن اجلماعات اليهودية كانت قد بدأت يف تدلُّ على

وإذا ما وضعنا املركز . املركز البابلي لليهودية واستمراريته الثقافة العربية اآلرامية هناك، كما تدل هذه األشياء على قوة
يصعب احلديث  ات اليهودية املختلفة، فإنهإىل جوار املركز البابلي، وذلك باعتبارمها مركزين للثقاف (اهليليين(السكندري 

  .سوى تتويج هلذا االجتاه مل يكن) م70(كما أن هدم اهليكل على يد تيتوس . عن فلسطني كمركز واحد

 

انتشاراً يف حدياب، فإن املسيحية انتشرت بني صفوف اليهود هناك  ورغم أن اليهودية كانت يف القرن الثاين قد ازدادت
حتولت  تزايدة منهم كما حدث يف مصر وغريها من األماكن يف حوض البحر األبيض املتوسط حىتم واعتنقتها أعداد

  .األغلبية العظمى إىل املسيحية
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  ومملكة حمير اليهودية "525-518"ذو نواس 

Dhu Nawas  and the Jewish Himyarite Kingdom  

يف (أحد ملوك محري  وذو النواس. لطربي وقائع حياتهوقد أورد املسعودي وا. »املسروق«ذو نواس، ويقال له  يوسف
) وأضاف اسم يوسف العربي إىل امسه العريب(أن يعتلي العرش  ويقال إنه تهود قبل). جنوب اجلزيرة العربية  اليمن حالياً

حاول ذو  وقد. زنالنخبة احلاكمة ورؤوس العائالت األرستقراطية يف محري، من أمهها عائلة ذي ي وجنح يف توحيد أعضاء
عام بأن هناك حرباً وشيكة ستقع بني  ويبدو أنه كان مثة إحساس. نواس أن يضمن والء كل املدن واملناطق التابعة له

وكانت مملكة محري تضم أقلية من اليهود، . احلمرييني ميكنهم االستفادة منها وأن) القوتان العظميان آنذاك(الفرس والروم 
املسيحيني يتجهون بوالئهم  دولة البيزنطية والقوة املسيحية يف إثيوبيا، كما كان مثة إحساس بأنختشى مطامع ال وكانت

فجمع ذو نواس قواته وأنزل م . 517العاصمة احلمريية عام  وبالفعل، استوىل الثوار املسيحيون على. للقوى املسيحية
والء  وقد شك امللك يف. ة اإلثيوبية يف العام التايلكما أحلق اهلزمية بالقوات املسيحي هزمية ساحقة وحطم كنيستهم

لعل (بأهلها وذبح منهم املئات أو األلوف  السكان املسيحيني يف جنران حيث اندلعت فيها ثورة بالفعل، فهامجها ونكَّل
فعل، وبال. وبدأت محلة يف العامل املسيحي ضد ذي نواس وحكمه). احلادثة  هي لتلك5: 4/ اإلشارة يف القرآن؛ ق

نواس قد تفكك،  ويف هذه األثناء، كان التحالف الذي كونه ذو). 525عام (محلة عربت البحر األمحر  جرد اإلثيوبيون
ولكن بعثة أملانية اكتشفت . فابتلعته األمواج ومل يعد وقيل إنه ركب فرسه واندفع إىل البحر. األمر الذي أدى إىل هزميته

  .1931قربه عام 

 

النخبة احلاكمة يف مملكة  تهود ذي نواس ليست واضحة متاماً، ولعلها تشبه من بعض الوجوه وقائع تهودوقائع  لكن
مستقلة عن الوثنية العربية وعن أيديولوجيا املسيحية الغازية، وهي  ولعل الدافع وراء التهود هو تبني أيديولوجيا. اخلزر

ويبدو . احلاكمة سلة هلا كتاب مقدس، وهو ما يضفي شيئاً من اهليبة على النخبةإىل ديانة توحيدية مر أيديولوجيا تستند
فلعل ذا نواس، ومن تهود من ملوك محري من قبله،  أن حماولة مملكة اليمن السيطرة على التجارة قد لعبت دوراً يف ذلك،

 اخامات الذين جاءوا من طربية للتبشريولعل احل. اليهودية وكيفية االستفادة منها كانوا يفكرون يف شبكة التجارة

أخرياً أن نشري إىل أن كال من مملكة اخلزر  وميكن. باليهودية يف محري قد بينوا له بعض مزايا تبني اليهودية من هذا املنظور
  حالة مملكة محريكال منهما تقع يف مناطق تفصل بني تشكيلني خمتلفني، ومها يف ومملكة محري تتسمان باحلدودية، أي أن

اإلمرباطورية البيزنطية من جهة  التشكيل الوثين العريب من جهة والتشكيل اإلثيويب املسيحي الذي كانت تقف وراءه
  .أخرى، وهذه حماولة للتفسري وحسب

 

دث أي انتشار النخبة، ومن مث مل حي الثابت تارخيياً أن عدد املتهودين يف محري كان صغرياً للغاية حىت بني أعضاء ولكن
عن مملكة محري اليهودية، كما يفعل بعض املؤرخني، وخصوصاً أننا  ويكون من الشطط احلديث. لليهودية يف هذه املنطقة
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. رعاياه، وهكذا مدى عمق يهودية ذي نواس وال شكل اليهودية اليت تبناها، وال عدد املتهودين من ال نعرف الكثري عن

طربية لالستفادة من احلرب الوشيكة بني  تتحدث عن خمطَّط طرحه ذو نواس وحاخاماتغري أن بعض املراجع اليهودية 
الشام إىل محري، وهو خمطَّط ليس له ما يسنده من وثائق أو مصادر على  الفرس والروم لتأسيس إمرباطورية متتد من

يهودية، ومن مث فاألحالم   ذاا مل تكنالواقع، فإن الكثافة السكانية يف الشام واجلزيرة العربية ويف محري ويف. اإلطالق
وقد وضع كثري من الكُتاب اليهود الدينيني واقعة ذي . املشيحانية اإلمرباطورية هنا كانت وال شك جزءاً من األحالم

  .قبائل العربانيني العشر املفقودة نواس يف إطار

 

  "الندزيودينشافت"مجالس يهود وسط أوربا 

Landes judens chaft  

 ، وهو االسم الذي كان يطلَق على»يهود البلد«أو » اجلماعة اليهودية يف البلد« كلمة أملانية تعين» ندزيودينشافتال«

وهي االس . وتشيكوسلوفاكيا وأملانيا والنمسا مورافيا وبوهيميا: اجلماعات اليهودية وجمالسها اإلدارية يف وسط أوربا
 وكان. ن يضطلع ا القهال يف بولندا واملاهاماد يف هولندا وغريها من البالدكا اليت اضطلعت بكثري من الوظائف اليت

مل تكن هناك دولة أملانية مركزية،  وألنه. يوجد هلذه االس جملس إقليمي يف مورافيا وبوهيميا مث انشق جملس براغ عنه
 نظام اإلدارة الذاتية اخلاصة باليهود ومل فإن هذا الوضع انعكس على حيث كانت أملانيا مقسمة إىل إمارات ودوقيات،

. إىل أخرى وقد كانت هناك جمامع مركزية تعقَد من آونة. مركزي على غرار جملس البالد األربعة يظهر جملس إقليمي

هذه االجتماعات وعقد آخرها يف  ، مع ضعف خلفاء إمرباطور أملانيا تشارلز اخلامس، قَلَّت1770ولكن بعد عام 
مجاعة جملسها، وأصبحت كل مجاعة يهودية مستقلة متاماً عن   ومنذ ذلك التاريخ، أصبح لكل1603 عام فرانكفورت

اليهود من  جملسها ال تتجاوز حدود اإلمارة أو الدوقية، بل إن بعض األمراء كان مينع رعاياه غريها حيث كانت شرعية
اليهودية الذين يعيشون داخل كل إمارة كان  ماعةوحيث إن عدد أعضاء اجل. اللجوء إىل حماكم حاخامية خارج إمارته

وقد سيطرت بعض األسر اليهودية الثرية، وخصوصاً يهود البالط، . بالتعيني صغرياً، فقد كان اختيار أعضاء االس يتم
اليهودية  حني هيمنت أسرة جومبرييز على اجلماعة Cleves اليهودية وجمالسها، كما حدث يف كليفس على اجلماعات

ويف بعض . واحلاخام وأمني الصندوق (شتدالن(والوسيط ) برناس(فكان منهم الرئيس . فيها زهاء قرن من الزمن
هذا، كانت توجد مجاعات كبرية، مثلما كان يف فيينا وبرلني  ومع. األحيان، كان يضطلع بكل هذه الوظائف فرد واحد

الالندزيودينشافت  وكثرياً ما كان ينشب صراع بني.  الثريةباالنتخاب من بني أعضاء األسر وبراغ، يتم اختيار أعضائها
  .الطبقي والوظيفي وظهور الدولة القومية احلديثة وقد اختفت معظم هذه االس مع تغير وضع اليهود. واملاهاماد

 

 الماهاماد أو الماماد 

Mahamad; Maamad  



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               103  

تشري إىل الس الذي كان  وهي. »وقف«أي » عماد«ية من الكلمة العرب. »أئمة املصلني«كلمة معناها » ماهاماد«
وإن كان خيتلف (ويقابل املاهاماد القهال عند اإلشكناز . السفاردية يتوىل قيادة اجلماعات اليهودية اإلسبانية والربتغالية

وأحياناً  بعة،وكان عدد أعضاء الس س. ، كما يقابل جملس يهود وسط أوربا)يقوم جبمع الضرائب عنه يف أنه مل يكن
  .أربعة فقط، يقوم أحدهم بوظيفة أمني الصندوق

 

يف (املستعمرات اهلولندية  ، بل يف)لندن(، ويف إجنلترا )أمستردام وروتردام والهاي(املاهاماد يف هولندا  وقد قامت جمالس
لألقلية الثرية اليت كان املاهاماد شاملة ومطلقة تشكل حكماً  وكانت سلطات). كوراساو وسورينام يف البحر الكارييب

خلفائهم من  ففي أمستردام على سبيل املثال، كان أعضاء الس السبعة يقومون بتعيني. من بينها أعضاء الس يختارون
العضو الذي يقع عليه االختيار أن  ومل يكن من حق. منها وحسب% 20بني أعضاء اجلماعة الذين كانوا يشكلون 

وهذا ما حدث إلسرائيل دزرائيلي، والد بنيامني دزرائيلي، . غرامة  عليه وإال كان عليه دفعيرفض املنصب الذي يعرض
  .اجلماعة وتنصر الذي رشح له، فوقِّعت عليه غرامة مقدارها أربعون جنيهاً، فقرر أال يدفعها وترك عندما رفض املنصب

 

فكان الس يدير . الدينية والدنيوية ألعضاء اجلماعة اليهودية وكان لس املاهاماد وزن وثقل وسيطرة كاملة على احلياة
فلم يكن من  كما كان ميارس الرقابة على الكتب،. والرفاه االجتماعي ومؤسسات التربية اليهودية مؤسسات الصدقة

ل، وهو أورييل داكوستا من التداو وماهاماد أمستردام هو الذي منع كتب. املمكن نشر كتاب عربي دون تصريح منه
ومع هذا، كان املاهاماد أكثر اندماجاً يف جمتمع . حظرية الدين الذي وقع على إسبينوزا العقوبة القاضية بطرده من

أوربيتان،  فكان السفارد يتحدثون الربتغالية واإلسبانية ويتعلموما، ومها لغتان. بعض النواحي األغلبية من القهال من
وقد أتاح هذا . جييدون القراءة باألملانية حدثون اليديشية، وهي رطانة أملانية، والعلى عكس اإلشكناز الذين كانوا يت

 كما أنه حبلول القرن الثامن عشر امليالدي، كان معظم اليهود السفارد يعرفون .الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغريب

طيلة العام، على عكس القهال الذي  سرحيات واألوبراكما مسح املاهاماد لليهود حبضور احلفالت املوسيقية وامل. اهلولندية
  .)النصيب مثل عيد(مل يسمح بذلك إال يف مناسبة أو مناسبتني 

 

حسب السلم (فكان يقرر نظام اجللوس يف املعبد  وكان املاهاماد يتدخل يف كل دقائق احلياة اخلاصة بأعضاء اجلماعة،
 يف املعبد اليهودي، وال كان بوسع أي يهودي أن يشتري أو يستأجر بيتاً يصلّوا ومل يكن مبقدور اإلشكناز أن). الطبقي

مل يكن أي يهودي يستطيع  وحىت يف األمور الشخصية،. يهودي آخر أو ينضم إىل اجلماعة إال بتصريح من املاهاماد من
، وكانت هذه قضية السلوك اجلنسي ألعضاء اجلماعة كما كان الس يراقب. الزواج أو الطالق إال بإذن خاص منه
 اجليتو يف معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والتسامح يف كثري من املناطق اليت تركز مهمة آخذة يف التفاقم نظراً الزدحام
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اليهود إىل زيادة نسبة األطفال  وقد أدى وجود خادمات يهوديات ومسيحيات يف منازل أثرياء اليهود وغري. فيها اليهود
. وكان يشكل أحياناً جلنة خاصة هلذا الغرض. للبحث عن أىب الطفل كان الس يبذل جهداً غري عاديغري الشرعيني، ف

  .أيضاً أزياء أعضاء اجلماعة ويرى ما إذا كانت مترفة أكثر من الالزم أو فاضحة وقد كان الس يراقب

 

السابع عشر امليالدي، فاحلكومات املطلقة  ولكن جيب إدراك أن هذه السلطة الشاملة مل تكن شيئاً غري عادي يف القرن
ورمبا . ولكن املاهاماد مارس، مع هذا، سلطاته بقدر أكرب من التطرف. املسيحيني مارست سلطات مماثلة على مواطنيها

  :ذلك إىل سببني أساسيني يعود

 

نيا والربتغال رغم أم طُردوا منهما تشرب اليهود السفارد ثقافة إسبا  تعود أصول املاهاماد إىل شبه جزيرة أيربيا حيث 1
  .بنظام حماكم التفتيش وتأثروا

 

األغلبية يف األحوال العادية، ويف كثري من أحناء أوربا كانت   جتب مالحظة أن األقليات ختضع دائماً ملالحظة 2
 ولذا،. مثار حقدهامبستوى معيشي أعلى من مستوى اجلماهري وهو ما كان يعين أا كانت  اجلماعات اليهودية حتظى

أعضاء اجلماعة اليهودية، كأن  كان على القيادة أن حتاول قدر طاقتها مراقبة أي سلوك استفزازي من جانب أي من
قوانني الترف اليت متنع املبالغة يف إظهار الثروة، ومن هنا جند أن  ومن هنا ظهرت. يظهر ثروته بشكل مبالَغ فيه مثالً

كان يعد  ويبدو أن ذلك(منع أعضاء اجلماعة من استخدام الزالقات على الثلج  سبيل املثال،على  ماهاماد هامبورج،
على أي من أعضاء اجلماعة أن حيصل على  ويف حالة الطوارئ، كان. حىت ال يستفزوا جريام) شكالً من أشكال الترف

ال يقع تنافس حاد بني كبار التجار يف ليتوانيا حاول القهال التدخل حىت  تصريح خاص باستخدام الزالقة، متاماً مثلما
كما أن اجلماعات اليهودية  .النبالء على االمتيازات التجارية واملالية، وهو تنافُس قد يضر مبصلحة اجلماعة ككل وطبقة

 لعملية ضبط اجتماعي هائلة حىت يتسىن عزل اجلماعة عن كانت، يف معظم األحيان، مجاعات وظيفية البد أن ختضع

  .اتمع وضمان أداء أعضائها

 

. وكان يليه يف األمهية ماهاماد هامبورج .وكان أهم ماهاماد هو ماهاماد أمستردام الذي كان يضم أهم مجاعة سفاردية

ظهور الدولة القومية وحركة اإلعتاق، مثلما حدث للقهال ولكثري من  وقد اختفى املاهاماد أو انكمشت سلطاته مع
ولكنها ال تتمتع  ،)السفارد(وال يزال هناك جمالس ماهاماد بني يهود الواليات املتحدة وإجنلترا من  .املؤسسات الوسيطة

  .بسلطاا القدمية
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 القهال 

Kahal or Kehillah  

اجلماعة اليهودية ككل، كما تشري الكلمة باملعىن الضيق إىل  ، وهي تشري إىل أعضاء»مجاعة«كلمة عربية مبعىن » قهال»
جملس البالد  وكان ينتظم كل جمالس القهال. الس الذي كان يدير شئون التجمعات اليهودية املختلفة  اإلدارية أواهليئة

سكاا من غري البولنديني وكانوا يدينون  وكانت بولندا مملكة متعددة اجلنسيات والديانات، فقد كان ثلث. األربعة
هو احلال دائماً مع املمالك واإلمرباطوريات اليت تضم جمموعة سكانية وكما  .بديانات أخرى غري املسيحية الكاثوليكية

من أعضاء اجلماعات  متجانسة، نشأت أشكال من اإلدارة الذاتية تيسر للسلطة احلاكمة عملية مجع الضرائب غري
.  اجلماعات األخرىلألرمن والتتار وخمتلف أعضاء وقد كان هناك تنظيمات إدارية ذاتية. واألقليات وتضمن والءهم هلا

 شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات، فكان األرمن مثالً حيتكمون إىل الشريعة اخلاصة كما كان من حقهم أن يطبقوا

  .أمام احملاكم ، وقد ترمجت إىل البولندية حىت متكن االستفادة منها»الداتاستانا جريك«م وتدعى 

 

 ومت 1501الذي أصدره امللك سيجسموند األول عام  دارة الذاتية، إىل امليثاقويستند القهال، كشكل من أشكال اإل
كل مجاعة يهودية يديرها جملس قهال يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما  وكانت. مبقتضاه تشكيل تنظيم القهال

وال . يصبح انتخام ائياً  قبل أنوكان البد أن توافق احلكومة البولندية على األعضاء املنتخبني. أو باالنتخاب بالتعيني
هنا فضفاضة للغاية، » انتخاب«ولكن كلمة . ملكية/مجهورية شك يف أن نظام انتخاب القهال كان متأثراً بكون بولندا

من  إال أن قلة قليلة) من الناحية النظرية على األقل(أن يشارك يف العملية االنتخابية  فرغم أن أي يهودي كان من حقه
االنتخاب يتم بأن جيتمع جملس إدارة  ففي كراكوف مثالً، كان. ية العملية هي اليت كانت تشترك يف االنتخاباتالناح

تسعة أمساء وتختار إحدى القوائم بالقرعة، وكان يطلَق على هؤالء  القهال مبستشاريه فيلقي كل واحد منهم بقائمة من
ناخبني هم الذين  ، ذلك ألم كانوا يقومون باختيار مخسة)»بنيما قبل الناخ«حرفياً (» املرحليني الناخبني«اسم 

دافعي الضرائب أن يتقدموا بقوائمهم  ، أصبح من حق كبار1640ويف عام . يقومون باختيار كل أعضاء القهال
لوا قهاالت من حق األسر الثرية أن ترسل إليها مرشحيها مباشرة ليشغ الختيار الناخبني املرحليني، كما كانت توجد

  .القهال دون انتخاب أو قرعة وظائفهم يف جمالس

 

من املمولني واحلاخامات على جمالس القهال والتحكم فيها، شأم يف هذا  وقد أدى ذلك يف اية األمر إىل سيطرة أقلية
طرة احتفظت مسي املؤسسات السياسية يف العصور الوسطى يف الغرب، حىت حتولوا يف اية األمر إىل طبقة شأن معظم

الوقت، يف استبعاد العناصر املشاغبة والعوام  وبذلت هذه الطبقة جهداً منظماً، وناجحاً يف معظم. بالسلطة يف يدها
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وقد مت استبعاد معظم أرباب البيوت يف املدن الكربى وكل سكان . »انتخابية«هلا  والغوغاء من العملية اليت كان يقال
الفقرية مثل احلرفيني  كما استبعدت كل الطبقات. رغم أم كانوا من دافعي الضرائبالصغرية وكل سكان الريف  املدن

ويف اية األمر، مل يكن يزيد عدد اليهود الذين هلم حق  .الذين كانوا ميثلون واحداً من أكرب القطاعات املعارضة للقهال
  .جمعيف بعض األحيان، من أعضاء كل مجاعة أو ت %1، أو حىت %5التصويت على 

 

 ومع ضعف امللكية. بداية األمر، تتبع امللك مباشرة دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة وكانت جمالس القهال، يف

جمالس القهال كبار النبالء كما  واحلكومة املركزية يف بولندا، خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر، بدأ يسيطر على
التابعة هلم أو حىت يف املدن امللكية، ويفرضون عمالءهم ويسيطرون  ثلني يف املدنبدأوا يتدخلون يف تعيني أو انتخاب املم

  .اليهودية على اجلماعة

 

) التجارة ومجع الضرائب والربا(بوظائف معينة  والقهال تعبري عن كون اليهود يشكلون مجاعة وظيفية وسيطة تضطلع

. م القوى التجارية الصاعدة اليت كانت حتقق أرباحاً لصاحلهاالفالحني ويف حتطي يستخدمها احلاكم يف استغالل مجاعات

ومصاحله وامتيازاته اليت  جمالس القهال مستقلةً الواحدة عن األخرى يف بداية األمر، فكان لكل قهال قوانينه وكانت
الس القهال وكانت جم. واحد هو جملس البالد األربعة مث مت ضمها كلها يف إطار. يدافع عنها ضد القهاالت األخرى

كاإلشراف على الزواج (اليهودية من الداخل، أي يف عالقة اليهود بعضهم ببعض  تقوم بتنظيم مجيع جوانب احلياة
وكان شيوخ ). الشرعيني واخلتان والطعام والتعليم وتعيني احلاخامات والقضاة وجباة الضرائب والذاحبني والطالق

حيكمون فيها بني اليهود مبقتضى القانون التلمودي، وكان  )بيت دين(عية اجلماعة، مع احلاخامات، يكونون حمكمة شر
وكانت مؤسسة القهال تنظم حياة اليهود . أو من اجلماعة) حريمي(من حظرية الدين  هلذه احملاكم حق طرد اليهود

رائب من احملكومني الض ولكن مهمتها األساسية ظلت مجع. دينية وسيطة يف عالقتها بالعامل اخلارجي/اقتصادية كجماعة
  .لصاحل احلاكم

 

وامتيازاته وحقوقه اليت يدافع عنها ضد يهود املدن ااورة، وخصوصاً حق  (تاقانوت(وكان لكل قهال قواعده اخلاصة 
هو املؤسسة  وميكن القول بأن القهال، بانقسامه واستقالله،. بينهم) اليهود وغري اليهود(األجانب  حظر استيطان
يشبه يف تركيبه املقاطعة اخلاضعة لسلطة حاكم أو  ليت تالئم النظام اإلقطاعي الغريب غري املركزي، واستقاللهاإلشكنازية ا

 ولعل هذا التشابه يعود إىل أن يهود بولندا تعود أصوهلم إىل املدن. الوسطى يف الغرب قاض يف املدن األملانية يف العصور

  .طبيق القانون األملاين عليهااألملانية، كما أن املدن البولندية قد مت ت
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 : وكانت لجنة القهال تتكون من الموظفين التالين

 

يف  «بارناس«، وهي تساوي كلمة »سنيور«ومفردها  .seniores سنيوريس: بالالتينية. الس  الرؤوس أو رؤساء 1
خ اجلماعة، ولكن الوظيفة شيو وكان يشكلها يف البداية. »روشيم«ومجعها » روش«أو » برناسيم«العربية، ومجعها 

واسع ألنه كان بوسعه التأثري يف احملاكم ويف حجم الضرائب  وكان الرئيس يتمتع بنفوذ. أصبحت، فيما بعد، بالتناوب
 الذي كان يقرر ميزانية القهال يف فترة خدمته، ويقرر القروض، ويوقع على كل الوثائق وهو. ويف كل موظفي القهال

اليهود املسموح هلم باالجتار، فإن  وإذا كانت اجلماعة توجد يف مدينة، ويتعني حتديد عدد التجار. الرمسية باسم اجلماعة
وكثرياً ما كانت الصالحيات . السكىن يف املدينة والقيام بأعماهلم القهال كان يقدم قائمة باسم التجار الذين حيق هلم

تنتهي مدة خدمته  ها السنيور أن يترك وظيفته حينماوكانت هناك حاالت يرفض في. ديكتاتورية غري مقنعة تتحول إىل
  .(فويفود(املسئولني عن اليهود مثل احلاكم امللكي  ويستمر يشغلها عدة سنوات بتشجيع من كبار املوظفني البولنديني

 

عادة سبعة ال وكان عددهم يف). الطيبون(» طوفيم«وبالعربية  .boni viri بوين فريي: بالالتينية . الرجال اخليرون 2
  .وخزانته يشكلون جملس إدارة القهال، كما أم كانوا مسئولني عن دفاتر القهال

 

جلنة اإلحسان، وجلنة املراقبني على الديون : أمهها وكانوا يكونون جلاناً، من.  املستشارون أو أعضاء القهال 3
ع اجليتو والشتتل وحراسته، وجلنة الذبح بفحص املوازين، وجلنة نظافة شوار واحلساب، وجلنة شيوخ السوق اخلاصة

بعد انتفاضة (افتداء األسرى  وجلنة الرتاعات بني أصحاب العمل واملوظفني، وجلنة املدرسة، وجلنة املعبد، وجلنة الشرعي،
يني الذين يستوطنون فلسطني للتعبد، وجلنة رؤساء نقابات احلرف ، وجلنة الصدقات لفلسطني لتمويل إقامة اليهود)مشيلنكي

  .اليهود

 

كانوا يقررون مقدار الضرائب  كان القهال يضم أيضاً بعض شاغلي الوظائف األساسية مثل القضاة واملراقبني الذين  4
 .الواجب على كل فرد دفعه

 

سلطات  ورغم أن القانون البولندي منحه. جمموعة من املوظفني يتقاضون أجراً من أمههم احلاخام وكانت تتبع القهال
االنتخابات، كما كان يترأس القضاة يف  عن تنفيذ قرارات القهال وضمان سالمة) نظرياً(فقد كان املسئول ضخمة، 
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، وهو أيضاً الذي يقرر مىت ينبغي طرد شخص من حظرية »مورينو«و» حابري» اجتماعام ومينح األلقاب املختلفة مثل
جانب احلاخام، رئيس  وكان يوجد، إىل. لقهال وجملس إدارتهكان من الناحية الفعلية خاضعاً متاماً لرئيس ا الدين، فإنه

، وكثرياً ما كان يضطلع شخص واحد بكل )ديان(والقاضي  (درشان(، وواعظ اجلماعة )يشيفا(املدرسة التلمودية العليا 
  .هذه الوظائف

 

اليهود وهو مسيحي بولندي  تبأيضاً كاتب املدينة الذي كان يدير شئون القهال اليومية ويعمل بالتعاون مع كا وهناك
بني اجلماعة واملدينة، وقد تطورت ) شتدالن(أيضاً الوسيط  وكان الكاتب هو. كان يقوم بترمجة رسائل القهال للمدينة

 scholae سكوالي منيستر«يسمون  وكان صغار موظفي القهال. أهم الوظائف وظيفته فيما بعد وأصبحت من

minister» شكولنك«بالالتينية و szkolink» املمرضات  وهؤالء كانوا يضمون. بالعربية» مشاس«بالبولندية و
  .املعبد) مشاس(وحرس البوابة وجامعي الضرائب وخادم 

 

اهلدايا لكبار موظفي  كما كان عليه أن يقدم. القهال تتكون أساساً من املرتبات اليت يدفعها ملوظفيه وكانت مصاريف
اليهودية يف كراكوف على سبيل املثال تدفع هدية  فكانت اجلماعة.  أمور اجلماعةاحلكومة البولندية حىت ميكن تسيري

 املسيحي املعين من قبل املدينة للحكم يف املنازعات بني اليهود واملسيحيني، سنوية للحاكم امللكي، ولقاضي اليهود

كما كان على بعض . حديقة امللك  يفوكان علىهم أيضاً أن يطعموا احليوانات. ولكاتب اليهود، ولرئيس شرطة املدينة
وكان على القهال . للكنيسة والطلبة وأن تزودمها أحياناً باملؤن القهاالت أن تدفع مبالغ من املال من قبيل املساعدة

يؤدي  وكان على القهال أن. عدم قيام اليهود باخلدمة العسكرية أو تزويد اجلنود باملأوى كذلك دفع ضريبة مقابل
ضريبة (مباشرة على كل شخص  ولذا، كان عليه أن يفرض ضرائب. فروضة على اجلماعة من قبل احلكومةالضريبة امل

االقتصادي للقهال، أخذت هذه الضرائب يف التزايد حىت  ومع تدهور الوضع). امللكية وضريبة الرأس وضريبة القهال
 وكان يمنح امتياز مجعها من خالل مزاد عام، )»ضرائب السلة«ويطلَق عليها (احلياة  أصبحت تفرض على ضروريات

  .األمر الذي كان يعين تزايد الضرائب دائماً

 

 إدارة ذاتية، يف أوائل القرن الثامن عشر بعد انتفاضة مشيلنكي ضد اإلقطاع االستيطاين وقد بدأ تداعي القهال، كمؤسسة

وظهرت . مؤسسات سساا فيما اكتسحت منيف أوكرانيا وهي االنتفاضة اليت اكتسحت اجلماعة اليهودية ومؤ
يف بولندا، إذ أن أعضاء األقلية املسيطرة على  التوترات االجتماعية داخله بسبب األزمة االقتصادية والسياسية الشاملة

مصاحلهم على مصاحل اجلماهري، وحياولون أن يهربوا من استغالل احلاكم عن  القهال كانوا، كما هو متوقع، يؤثرون
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قليل، وسيلة قهر  وقد أصبح القهال، بعد. معظم العبء على من هم دوم يف السلم الطبقي واالجتماعي ميلطريق حت
  .احلاكم واحملكوم فقراء اجلماعة اليهودية بدالً من كونه مؤسسة تنظيم العالقة بني

 

ت تباع وظيفة احلاخام وكثرياً ما كان. ذات النفوذ وسادت املصاحل الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة اجلشعة
القهال  وأُمهلت اإلدارة متاماً، األمر الذي أثر يف موارد. املتوقع أن يتقبل القاضي الرشاوي لذا، كان من. ووظيفة القاضي

تفي بالتزاماا املالية، ولكن وضعها  وحىت منتصف القرن السابع عشر، كان بوسع جمالس القهال املختلفة أن. املالية
. القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم اهلدايا لكبار املوظفني لضمان أمنه  بولندا مالياً، إذ كان علىتدهور بتدهور

يف سد أصل الدين  ديون اجلماعات اليهودية زيادة رهيبة يف القرن الثامن عشر حىت أن بعض اجلماعات فشلت وزادت
ويف عام . وبالتايل سلطة جملس البالد األربعة لومن هنا، ضعفت سلطة القها. واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب

الرؤوس املفروضة على اليهود لن تجمع من خالل جملس البالد األربعة وإمنا  ، قرر الربملان البولندي أن ضريبة1764
د متاماً وأن جملس البال جمالس القهال الفردية، وهو ما كان يعين أن اإلطار التنظيمي للقهاالت قد انفرط من خالل

القهال متاماً وحلت حمله جمالس التجمعات الدينية  ، مت حل1822ومع صدور مرسوم عام . األربعة أُلغي متاماً
 وكان كل جملس مكوناً من احلاخام ومساعده أو ممثل عنه وثالثة مديرين. واخلريية إلدارة األمور الدينية) األبرشيات(

  .ت الدولة كل مهام القهال األخرى وتول1916واستمر هذا اإلطار حىت عام . منتخبني

 

مستقلة يكون االنتماء إليها اختيارياً  ، أُسست جمالس القهال مرة أخرى، ولكن أُعيد تعريفها كجماعة1919ويف عام 
سلطة من السلطات القدمية، وإمنا كان تنظيماً ينسق بني كل اجلماعات  ومل يكن للقهال أية. ويترأسها جملس مركزي

  .بولندا، شأنه شأن التنظيمات املماثلة يف الدولة القومية احلديثة اليهودية يف

 

االجتماعية  القهال، مثلما سقط اجليتو ومنطقة االستيطان اليهودي والشتتل، وذلك بسبب التحوالت وقد سقط
و توحيد حركيات اقتصادية جديدة تنحو حن والسياسية العميقة اليت كانت ختوضها جمتمعات شرق أوربا، وبسبب ظهور

وكان سقوط القهال مرتبطاً أيضاً باحلركيات اخلاصة . الوظيفية الوسيطة السوق القومية واالستغناء عن اجلماعات
السابع عشر، األمر الذي  البولندي وأزمته السياسية واالقتصادية العامة، واليت تفاقمت ابتداًء من مستهل القرن باتمع

ولكن . تتمتع حبق اإلدارة الذاتية اليت خلَّفها النظام اإلقطاعي ة والدينية اليت كانتأدى إىل تصفية كل اجليوب اإلثني
االستقالل  يشريون إىل القهال، واملؤسسات اإلقطاعية األخرى، باعتبار أن ذلك أكرب دليل على املؤرخني الصهاينة

ولكن تنظيم القهال . مثل السنهدرين واجليتو القومي لليهود عبر تارخيهم، وهو استقالل عبر عن نفسه يف أشكال خمتلفة
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احلرفية والطبقية يف العصور الوسطى، ذلك ألن اتمع الزراعي يتسم باجلمود  ال خيتلف كثرياً عن العديد من التنظيمات
  .احلادة يف تنظيمه االجتماعي واحلضاري واهلرمية

 

أو غريه من (من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو نظاماً يشبه يف كثري  وقد أسس النازيون، بعد غزوهم بولندا،
شك يف أن املفكرين  وال. اليت كانت تتمتع بقسط وفري من اإلدارة الذاتية واالستقالل االقتصادي والثقايف (اجليتوات

ون مالمح متأثرين بتجربتهم يف الشتتل والقهال وهم يرمس الصهاينة، وقد جاء عدد كبري منهم من بولندا وروسيا، كانوا
 .الصهيوين اتمع

 

 مجلس البالد األربعة 

Council of Four Lands  

اإلطار اإلداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل  ، هو»فاعد أربعا أراتسوت«، ويسمى بالعربية »جملس البالد األربعة«
 وقد مت تأسيسه حنو عام. ا اليهود يف أورباأعلى أشكال اإلدارة الذاتية اليت متتع  جمالس القهال احمللية، وهو يف الواقع

، وأوكرانيا )كراكوف(الصغرى  ، وبولندا)بوزنان(بولندا الكربى : والبالد األربعة هي أقاليم بولندا األربعة .1580
  .)جاليشيا(، وروسيا احلمراء )فولينيا(

 

السلطة املركزية أو الدولة   الذي مل يعرفاملعروف أن تركيب اجلماعات اليهودية يف الغرب يشبه اتمع الغريب ومن
ولكن، مع . متمركزة حول املعبد داخل اجليتو اخلاص ا ولذا، كانت كل مجاعة يهودية. القومية منذ عصوره الوسطى

 بعض التطورات االقتصادية، إذ أن النظام املايل الغريب كان قد بدأ يتوسع ويصل اية القرن السادس عشر، حدثت

أهم الدول املصدرة لألغذية إىل  ومل يكن هناك نظام مايل عاملي، كما أن بولندا كانت من. ىل العامل بأسرهبأطرافه إ
النخب املالية اليهودية املختلفة كان يهود األرندا واحدة من أهم  أوربا يف ذلك الوقت، فنشأت شبكة مالية عاملية من

تعيني حاخام ليهود  مللك يف بولندا وقد توقَّف عن التدخل يف عمليةالفترة نفسها شهدت تراجع سلطة ا كما أن. حلقاا
اجلماعات اليهودية يف لفوف، وأعطى اليهود حق   عن تعيني رؤساء1569مث توقَّف امللك عام . 1551بولندا عام 

ات على مرسوم مينع حكام املدن البولندية من إصدار أحكام أو فرض عقوب مث صدر. انتخاب االس اليت حتكمهم
أدت كل هذه  وقد. وتزايدت إىل جانب هذا أعداد أعضاء اجلماعات اليهودية يف بولندا. اليهودية أعضاء اجلماعات

ولكن . غري رمسي وغري ثابت يف بداية األمر ينعقد بشكل) فاعد(وكان الس . 1581العوامل إىل تأسيس الس عام 
  . ن السادس عشرالقر اجتماعاته اختذت صيغة ثابتة مع اية
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ومل تكن العالقة . وانتظمها جملس مستقل (1623 عام(وانضمت إليه فيما بعد قهاالت ليتوانيا اليت استقلت بعد ذلك 
ليتوانيا  فعلى سبيل املثال، كان جملس بولندا يرى أن جملس. بينهما الكثري من التوترات محيمة بني السني دائماً، إذ ظهر

الصغرية املوجودة على احلدود، وحول أحقية  كما اختلف السان حول املدن. يف يف األعباء املاليةال يساهم بالقدر الكا
وأخرياً اختلفا حول قضية أساسية هي قضية األرندا، . التجارية لكل منهما كل منهما يف متثيلها، وكذلك بشأن احلقوق

ذلك ألن النبالء   ضرائب اجلمرك واستغالل مناجم امللح،البالد األربعة أن مينع اليهود من شراء حق مجع فقد قرر جملس
التجار اليهود منافستهم فإم قد يلحقون األذى  البولنديني أنفسهم كانوا يطمعون يف حتصيل هذا الريع وإن حاول

 د األربعة،كما أن منطقة بولندا الكربى، املمثلة يف جملس البال. تنفذ على اإلطالق ولكن هذه التوصية مل. باجلماعة ككل

ويبدو أن (يف أيد يهودية  أما جملس ليتوانيا، فقد أصر على ضرورة أن يظل مجع ضرائب اجلمارك. كان هلا رأي خمالف
الذين كانوا يقومون باحلصول على امتياز مجع ضرائب  أعضاء الس قد تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض املقاولني

  .)اجلمارك

كل جمموعة من  وكانت.  هرمي، توجد يف قاعدته خمتلف جمالس القهال يف كل جتمع يهودياإلداري للمجلس والتنظيم
أصبحت هذه األقاليم مثانية مث أصبحت اثىن عشر إقليماً  وقد. القهاالت تتبع جمالس املدن اليت تتبع بدورها جمالس األقاليم

 يب األقاليم وحسب، وإمنا كان يضم كذلك مندويبومل يكن الس يضم مندو. الس بامسه فيما بعد، ومع هذا احتفظ

وكانت . يف القرن الثامن عشر وكان عدد املندوبني عشرين مندوباً يف القرن السابع عشر وأربعني. بعض املدن املستقلة
 وهي يف ،»سييميك«اإلقليمية اليت تسمى ) سييم(جمالس الربملان  تشبه) فاعد هاجليل: مفرده بالعربية(جمالس األقاليم 
األربعة يضم جهازين  وكان جملس البالد. البالد األربعة تشبه عالقة هذا األخري مبجلس السييم أو الربملان عالقتها مبجلس

: بالعربية(جملس شيوخ املناطق، وجملس قضاة البالد  ، وهو)راشي هامدينوت: بالعربية(جملس رؤوس املدن : أو جملسني

  .وكان السان جيتمعان أحياناً معاً. اجلماعات األساسية ويضم حاخامات) دياين هاأرتسوت

 

 : وكان بناء المجلس يتكون من

 

  . رئيس الس 1

  . أمني الصندوق والسكرتري األول 2

 )شتدالن( الوسيط  3

  . كاتب الس 4
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  .الضرائب  مقدري 5

 

وكان . الذي كان يقيم فيه وزير املالية البولندي وكان الس جيتمع مرتني كل عام يف األسواق السنوية أو يف البلد
 باملعىن الفضفاض للكلمة، فلم تكن تشترك أغلبية يهود بولندا الساحقة يف هذه اختيار أعضاء الس يتم باالنتخاب

نسبة ضئيلة املشتركني يف االنتخابات على  ويقال إنه، يف الفترة األخرية من تاريخ الس، مل يكن يزيد عدد. االنتخابات
  .(ليتوانيا يف% 0.7بل بلغت % (1.1تصل إىل حوايل 

 

وحتديد نسبة الفوائد للمرابني اليهود، وحتديد السياسات  وكانت وظيفة الس األساسية اإلشراف على التجارة اليهودية،
األرندا  م التنافس بني يهودوكان من أهم أنشطته يف هذا املضمار حماولة تقليل حج. اجلماعة املالية واالقتصادية ألعضاء

استأجر ضيعة ملدة ثالث سنوات يف  فكان الس يؤيد حق أي يهودي. يف حماولة احلصول على امتياز استئجار الضياع
وكان الس يقوم جبمع . يؤيد حق األبناء يف أن يرثوا العقد أن جيدد عقد استئجاره دون منافسة، بل كان الس

كان  باعتبار أن اجلماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة البولندية، كما فةالضرائب من املناطق كا
وكان الس . فيها السلطات البولندية أما الرتاعات بني اليهود وغري اليهود، فكانت تنظر. يسوي الرتاعات بني اليهود

يشرف على التعليم اليهودي واألمور الدينية، وكذلك كما كان الس . وإدارية يف مرتلة حمكمة استئناف وهيئة تشريعية
  .تعيني احلاخامات والقضاة وجباة الضرائب واملدرسني والذاحبني الشرعيني على

 

واالجتماعي يف بولندا، واياره التام يف اية  وخالل القرن الثامن عشر بدأ هذا النظام يف الضعف بتآكل النظام السياسي
اليهودية  وبازدياد اجلماهري. يهود بولندا، مل تعد هذه الطبقات تأخذ باإلطار القدمي جديدة منوبظهور طبقات . األمر

اإلقطاعيني كانوا دائمي التدخل يف شئون الس  كما أن األمراء البولنديني. فقراً، أصبح من الصعب مجع الضرائب منها
 إىل مؤسسة البتزاز اليهود عن طريق اليهود أنفسهم، فكانوقد حتول جملس القهاالت  .للدفاع عن حماسيبهم من اليهود

اجلماعات اليهودية الكبرية املهيمنة  أثرياء اليهود املتحكمون يف هذه املؤسسة أداة طيعة يف يد احلاكم البولندي، كما أن
ة من ولذا، فقد رفضت جمموع. الضرائب على اجلماعات الصغرية على الس كانت حتاول فرض نصيب أكرب من

 ، قررت1764ويف عام . دفع الضرائب اليت فرضها الس بل اشتكت إىل احلكومة 1721 اجلماعات يف ليتوانيا عام

جملس البالد األربعة وما  احلكومة البولندية مجع الضرائب مباشرةً من كل مجاعة يهودية حسب حجمها، وبالتايل سقط
نسميه إطار اإلدارة الذاتية للجماعة اليهودية يف بولندا  ي ميكن أن، والذ»احلكم الذايت«تسميه الكيانات الصهيونية 

 جمالس القهال يف نشاطها لبعض الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إىل أنُ حلَّت هي األخرى وقد استمرت. اإلقطاعية

  .1822عام 
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 سافاناه اليهود في سورينام 

Joden Savanne in Surinam  

وهي تقع، يف أمريكا . كانت تابعة هلولندا حيث» جيانا اهلولندية« كانت تدعى يف املاضي مجهورية مستقلة،» سورينام«
  .وجيانا الفرنسية، وحيدها من الشمال احمليط األطلنطي اجلنوبية، بني جيانا الربيطانية والربازيل

اليهودية من  ء اجلماعاتاألوربيون يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر، كما وصل إليها بعض أعضا وقد وصل إليها
 حتت رعاية أحد اللوردات 1652عام  مث وصلت مجاعة أخرى من اليهود من إجنلترا. 1639الربازيل وهولندا عام 

ويشكل االستيطان اليهودي يف سورينام أول . نونيز دي فونسيكا اإلجنليز، ووصلت جمموعة ثالثة حتت قيادة جوزيف
تعتمد  وقد أسسوا مزارع السكر اليت). السفارد(كان معظم هؤالء من اليهود املارانو و. اجلديد هجرة يهودية إىل العامل

إذ كانت السفن األوربية حتمل » املثلث اللعني» أساساً على العبيد السود املخطوفني من أفريقيا يف سياق ما كان يسمى
 وربا إىل الساحل األفريقي فتفرغها، مث حتملواملشروبات الروحية الرخيصة واحللي، من أ البضائع، كاألسلحة والبارود

ويباعون هناك، وكانت السفن الفارغة  العبيد الذين كانوا ينقلون إىل مزارع السكر يف الواليات املتحدة وجزر الكارييب
وكان يوجد مثلث آخر مل يكتسب . والصمغ والقهوة إىل أوربا، وهكذا حتمل املنتوجات االستوائية كالسكر والنيلة

أفريقيا ويبادلونه  فكان جتار نيو إجنلند يرسلون شراب الروم الكحويل إىل. منتصف القرن الثامن عشر ألمهية إال يفا
ويشترون عسل قصب السكر الالزم لصناعة الروم مث  بالعبيد ويبحرون إىل جزر اهلند الغربية حيث كانوا يبيعون العبيد

ولذا، مت . مهية كربى بالنسبة القتصاد املستعمرة واقتصاد إجنلتراالسكر ذات أ وقد كانت مزارع. يتجهون لبالدهم
اليهود يف سورينام  ، مث منح كل املستوطنني1665اليهود على االستيطان وكُفلت هلم حرية العبادة عام  تشجيع

نازهلم عن حقوقهم ، مبقتضى معاهدة بريدا، مقابل ت1667 ولكن اهلولنديني قاموا بضم سورينام، عام. اجلنسية اإلجنليزية
وحينما . والعبيد ومع هذا، استمر املستوطنون اليهود يف حيام، ويف امتالك املزارع. إلجنلترا (نيويورك(يف نيو أمستردام 

  .البقاء بسبب نفعهم وأمهيتهم االقتصادية ، أرغمهم اهلولنديون على1674حاول بعضهم مغادرة سورينام، عام 

 

 1670، اليت تأسست عام »سافاناه اليهود«سورينام مستوطنة يودين سافانا، ومعناها   يفوكان من أهم مراكز اليهود

جزيرة بريزيدنت أو (أيالند  واليت كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكرب مدن سورينام يف بريزدنتس
  .يف وسط الغابات) الرئيس
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شق الطرق وإزالة  وقد استخدموا العبيد السود يف. زيرة شبه مستقلةاالستيطانية اليهودية يف هذه اجل وكانت اجلماعة
وقد بلغ عدد سكاا أقل من عشرة . بالطرق اجلديدة الغابات واألعشاب ويف العمل يف املزارع، كما أسسوا مدينة حماطة

صل أملاين نصفهم من أ( يهودياً 520العبيد الوبني من أفريقيا، و ، تسعة آالف من1719آالف نسمة عام 
املالريا،  ، وانتشار مرض1692اآلخر من أصل برتغايل املبذول إلحباط ثورات العبيد ابتداًء من  إشكنازي والنصف

تبقَّى، فلم يبق من آثار اليهود سوى  مث شب حريق فيما. 1774أديا يف اية األمر إىل انتصار السود عليهم عام 
  .شواهد قبور عليها كتابات بالعربية

والدولة ) اليت تتمتع حبق اإلدارة الذاتية) وطنة يودين سافاناه مرحلة انتقالية بني اجلماعة الوظيفية االستيطانيةومست
 ومع هذا مثة نقاط تشابه عديدة بني جتربة سافاناه اليهود). باالستقالل السياسي اليت تتمتع(الوظيفية االستيطانية 

 استوطنوا خارج أوربا حتت رعاية أكثر  من املستوطنني الصهاينة وسافاناه اليهودواملستوطنني الصهاينة، من بينها أن كال
كما أن كلتا . حالة سورينام، وإجنلترا مث الواليات املتحدة يف حالة فلسطني إجنلترا مث هولندا يف: من دولة أوربية واحدة

كانت كلتا   فيما بينهم، وكذلكاالستيطانيتني كانت منقسمة وحبدة إىل سفارد وإشكناز يتصارعون اجلماعتني
السود املُستجلَبني والسكان احملليني يف سورينام،  العبيد: اجلماعتني مرفوضة من قبل أعضاء اتمع املُستهدف استغالله

 وقد انتصر السود على سافاناه اليهود، أما يف فلسطني فإن املعركة مازالت دائرة بني .والفلسطينيني العرب يف فلسطني

  .لسطينيني وجنود االحتالل اإلسرائيليالف

 

 بيروبيجان 

Birobidjan  

الذي يفصل » مامو«يف شرق سيربيا خلف ر  مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذايت خصصت لليهود، وتقع» بريوبيجان«
» بريو«هر تر مربع، وقد اشتق امسها من فرعي الن. ألف كيلو م37مساحتها  بني االحتاد السوفييت ومنشوريا، وتبلغ

تضم غابات كثيفة غري  وهي حتوي منطقة سهلية صاحلة للزراعة، ومنطقة جبلية. »بيجان«و) »بريا«تنطَق أيضاً  واليت(
وتضم املنطقة ثروات معدنية أبرزها . حيوانات ذات فراء كما توجد فيها. مستغلَة تتوافر فيها أنواع مثينة من األخشاب

مياه الري،  ويف املنطقة كميات وافرة من. والذهب واملرمر واألحجار شبه الكرميةواحلديد  الفحم والزئبق والنحاس
  .وفيها حنو مائيت ر كبري وصغري باإلضافة إىل البحريات

وهي تدعى ) »اهلادئ املكان«ورمبا تعين (» كوخوتكايا«وقد كانت املنطقة تسمى . مدن املنطقة هي العاصمة وأكرب
 قرية، 1931حديد سيربيا، وأصبحت عام   حمطة قطار صغرية على سكة1928قد كانت عام و. »بريوبيجان«اآلن 

  .مث صارت مدينة
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كيلومتراً،  173إىل بريوبيجان هي خابازروفسك اليت تبعد عنها ) يف الشرق األقصى السوفييت) وأقرب املدن الكبرية
وقد وقع اختيار  . كيلومترا8361ًوبريوبيجان فهي  كووهي عاصمة اإلقليم الذي تتبعه بريوبيجان، أما املسافة بني موس

النظام   لتشجيع التوطن اليهودي يف اإلقليم دف زيادة تكيف اليهود مع1928بريوبيجان عام  احلكومة السوفيتية على
كثافة إستراتيجية تتمثل يف زيادة ال وكذلك كان من بني أهداف السوفييت من املشروع اعتبارات. السوفييت اجلديد

لكن توطني . واليابان، وتعمري كل أرجاء روسيا وخصوصاً األطراف السكانية يف املنطقة ااورة للحدود مع الصني
حكم  كان إحدى اإلشكاليات األساسية اليت تواجهها احلكومة املركزية الروسية سواء أثناء السكان يف هذه املنطقة

دعايات العناصر اليهودية املعادية   اعتبارات سياسية تتمثل يف إحباطكما كانت هناك. القياصرة أو يف حكم البالشفة
يف الواليات املتحدة يف ظل اجتاه سوفييت عام لتحسني العالقات  للسوفييت، وكسب تأييد اليهود يف العامل، وخصوصاً

  .الفترة مع الغرب يف تلك

 

إقليماً خاصاً م حيث يكون مبقدورهم أن يطوروا  ليهودونظراً لكل هذه االعتبارات، قررت القيادة السوفيتية أن متنح ا
 وجماالً لتحقيق) اليديشية(قومي وحمتوى اشتراكي، فيصبح مركزاً للثقافة اليهودية  ثقافتهم وتقاليدهم اخلاصة يف إطار

ودبنوف أكثر من مع صيغة البوند  هوية اليهود باعتبارهم أقلية قومية شرق أوربية، أو قومية يديشية، األمر الذي يتفق
 متضمناً 1928جهازين لإلسراع يف تنفيذ املشروع، وصدر مرسوم مارس  وقد مت تشكيل .اتفاقه مع أطروحات لينني

رغم أا  «دائرة قومية يهودية«يف منطقة بريوبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح املنطقة صفة  ختصيص مجيع األراضي
إىل مقاطعة يهودية ذات حكم ذايت إذا  ملرسوم صراحة على أن املنطقة ستتحولكما نص ا. مل تكن تضم أي يهود آنذاك

  .ما سار التوطُّن اليهودي بنجاح فيها

 

تتمتع بشيء من الكيان الذايت، واملفروض أا متثل  ويف القانون السوفييت، تعتبر املقاطعة ذات احلكم الذايت وحدة إدارية
  .حتوي سكاناً من قومية واحدة ال يكفي عددهم لتأليف مجهورية مستقلة كياناً مستقال ملنطقة معينة

 

مناسب، وأنه ال حيمل أية  فأعلنت أن املكان غري. احلركة الصهيونية هجوماً مركزاً على املشروع منذ البداية وقد شنت
ومن . ارسوا الزراعة إال حديثاًزراعية حيث إن اليهود مل مي داللة تارخيية يهودية، وأنه قد يصلح ملستوطنني ذوي تقاليد

املناسب حلل  ولكنها عادت وأكدت أن فلسطني هي املكان الوحيد. الصهيونية بالقرم أو أوكرانيا هنا، طالبت احلركة
إضعاف الفكرة الصهيونية والدينية لدى  مشاكل اليهود السوفييت، وأن مشروع بريوبيجان حماولة سوفيتية لنسف أو

وقد وصلت  . كيلو متراً مربعا26.072ًتفوق مساحة فلسطني اليت تبلغ  لم بأن مساحة بريوبيجانهذا مع الع. اليهود
 . شخص600 شخصاً عاد منهم 950وكان عددهم . 1928من اليهود السوفيت إىل بريوبيجان عام  أول دفعة
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د منهم حنو اثىن عشر عا وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إىل املنطقة خالل مخس سنوات حنو عشرين ألف شخص،
هذه األرقام تشري إىل درجة مشجعة من النجاح، بل كانت  ومل تكن. ألفاً، وبقي يف املنطقة حنو مثانية آالف شخص فقط

  .تشري إىل احتمال فشل املشروع

 

 ، أعلنت السلطات السوفيتية1932  1931، أي بعد احتالل اليابان ملنشوريا عام 1934عام ) آيار( مايو 7ويف 

مع أن شروط منح هذه الصفة، وأبرزها وجود أغلبية من » ذايت مقاطعة يهودية ذات حكم«منح منطقة بريوبيجان صفة 
اليت جلأت  ورمبا كان اختاذ هذا القرار إحدى الوسائل. حبسب الدستور السوفييت، مل تكن متوافرة سكان قومية معينة،

وضعت خطة جديدة لتوطني اليهود فيها تقوم  جرة إىل تلك املنطقة حيثإليها احلكومة السوفيتية لتشجيع اليهود على اهل
 أن يبلغ 1937  1934وكان مقدراً خالل السنوات . الطوعية العشوائية على أساس اختيار الكفاءات بدل اهلجرة

عشرين  ز، فإن عدد اليهود مل يتجاو1937ومع ذلك، ومع حلول عام .  ألف نسمة60بريوبيجان حنو  عدد اليهود يف
  .من سكاا% 24ألف نسمة كانوا يشكلون 

 

محلة  التوطني حلالة من اجلمود يف السنوات اليت سبقت احلرب العاملية الثانية، وذلك بسبب وقد تعرض تنفيذ مشروع
 ظروف مث إن. اليهودية يف احلزب والدولة التطهري اليت قادها ستالني ومشلت العديد من القيادات ومن بينها القيادات

املشروع، فلم يعد للربوز والنشاط إال يف اية احلرب العاملية الثانية وبالذات  فرضت مجوداً على تنفيذ) بعد ذلك(احلرب 
بريوبيجان، وتطوع للذهاب  وقد أظهر اليهود يف تلك الفترة محاساً أشد للتوطُّن يف. 1946النصف الثاين من عام  يف

، بلغ حنو مخسة 1948أن عدد اليهود، يف منتصف سنة  وتشري بعض التقديرات إىل. طباءإليها فنانون وموسيقيون وأ
وجاء  اهلجرة املنظمة، وجاء البعض اآلخر هرباً من اجليوش النازية الزاحفة حنو موسكو، وثالثني ألفاً جاء بعضهم ضمن

. ليهودي اليديشي للمقاطعة يف هذه املرحلةالطابع ا وقد متت تنمية .البعض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ فيه حياته

 وجمالس فرعية، واستخدمت اليديشية كلغة رمسية، وأُسس مسرح يديشي ومكتبة عامة فأُنشئت مزارع مجاعية يهودية

آالت كاتبة باحلروف اليت  سميت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم، كما أُقيمت مؤسسة طباعة عصرية وصنعت
  . اللغة اليديشيةتكتب ا

 

على احلديث الرمسي  السوفيتية، بعد هذه الفترة القصرية من اهلجرة، غيرت موقفها، وبدأ الفتور يسيطر ولكن القيادات
. ، توقف نشر األخبار عن بريوبيجان1948عام  ويف. عن بريوبيجان، وبرزت اامات بعالقات جتسس مع اخلارج

ويبدو أن ستالني (بعض األفراد، فإن احلملة اجلديدة استهدفت املشروع ذاته   استهدفتوإذا كانت حركة التطهري األوىل
وكانت النتيجة أن اهلجرة  .(اجلماعة يف بريوبيجان بالتآمر لفصل اإلقليم عن االحتاد السوفييت وتسليمه لليابان ام زعماء
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 إىل حنو مخسة وعشرين ألف 1968ليهود فيه سنة عدد ا اليهودية إىل اإلقليم أخذت يف التقلص تدرجيياً إىل أن وصل
 ألف روسي وكوري وصيين وغريهم، 215 مقابل 8.887 حنو 1989يف عام  وقد بلغ عدد السكان اليهود. نسمة
املتحدثني  وعدد. السكان، يقطن معظمهم يف العاصمة اليت يبلغ عدد سكاا ثالثة ومثانني ألفاً من عدد% 4أي 

وهي بذلك قد تكون أعلى نسبة يف  ،%80تناقص، ووصلت نسبة الزواج املختلط بني اليهود باليديشية آخذ يف ال
احلاخام الذي يشرف على إقامة الشعائر يؤمن باملسيح ويستخدم  وغالبية اليهود يف بريوبيجان ملحدون، كما أن. العامل

الطوابع  بطابعها اليهودي اليديشي إذ تصدرهذا، ال تزال هناك حماولة ألن حتتفظ بريوبيجان  ومع. اإلجنيل يف الصلوات
وبعد . 1984االحتفال بعيدها اخلمسيين عام  وقد مت. باليديشية والروسية وال تزال أمساء الشوارع تكتب باللغتني

الروسي، بدأت احلكومة الروسية يف حتويل بريوبيجان إىل منطقة اقتصادية  تفكك االحتاد السوفييت وظهور الكومنولث
املخدرات قد انتشرت فيها  ويبدو أن زراعة. بعض أثرياء إسرائيل يف الذهاب إىل بريوبيجان لالستثمار فيها ويفكر. حرة

 .مؤخراً

 

 انتهت إليها، تثري عدداً من املالحظات حول احلركة الصهيونية يف جمملها، أوالها أن وجتربة بريوبيجان، برغم أية نتائج

يستهدف تربير حتمية اهلجرة إىل  لق من تبسيط خمل للحلول املمكنة للمسألة اليهوديةالرفض الصهيوين لبريوبيجان انط
املشاكل امللحة عند اليهود بقدر ما استهدفت حتقيق أساطري  فلسطني، وهو ما يثبت أن الصهيونية مل تستهدف حل

اليهودية  عبري عن اخلصائص الذاتيةفإن مشروع بريوبيجان كان امتداداً ألفكار البوند، أي الت ومن ناحية أخرى،. بعضهم
  .والصهيونية االشتراكية بصفة خاصة ومع هذا، فقد رفضته احلركة الصهيونية عامة. يف إطار الدولة االشتراكية

 

عارضت املشروع رغم أن السوفييت كانوا يهدفون منه إىل حتويل اليهود  ومن جانب ثالث، فإن احلركة الصهيونية قد
حتدث عنه الصهاينة   منعزلة غري منتجة إىل طبقة عاملة مندجمة يف اتمع ومنتجة، وهو مابورجوازية من طبقة

جديد اخلالف القدمي بني يهود العامل حول ما عرف  وأخرياً، فإن مشروع بريوبيجان قد أثار من. االشتراكيون دائماً
ات اليهودية يف الواليات املتحدة وغرب أوربا فقد أيدت املشروع بعض اجلمعي وهلذا،. بقضية الصهيونية اإلقليمية

واملؤسسة األمريكية اليهودية  ،(جوينت(الالتينية، وكان من بينها جلنة التوزيع األمريكية اليهودية املشتركة  وأمريكا
» إيكور«وقد عرفت باسم (للتوطني اليهودي يف االحتاد السوفييت  ، واجلمعية األمريكية)أجروجوينت(املشتركة للزراعة 

القومية (الدياسبورا  يف حني عارضته كل اجتاهات احلركة الصهيونية باعتباره جتسيداً لفكرة قومية .(أي فالح بالعربية
 .خمتلف ولكن يف ظل نظام اقتصادي) اليديشية

 

  "الندزمانشفتين"روابط المهاجرين 
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Lands mannschaften  

وقد . بلدة واحدة أو مقاطعة واحدة يف الوطن األصلي رين منهي مجاعات أو روابط تضم مهاج» روابط املهاجرين«
القرن  خصوصاً يف النصف الثاين من(إجنلترا وجنوب أفريقيا وأساساً يف الواليات املتحدة  تأسست مثل هذه الروابط يف

ت لغة هذه وكان. املقصور عليها وكان لكثري من هذه الروابط معبدها اليهودي. بني يهود اليديشية) التاسع عشر
مؤسسات وسيطة دف إىل تزويد املهاجرين بشيء من الطمأنينة  وهذه الروابط. الروابط، يف معظم األحيان، اليديشية

ومع اندماج  وهلذا،. االخنراط يف اتمع اجلديد وتضع حتت تصرفهم خربة من سبقهم من مهاجرين وتسهل عليهم عملية
تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم  ي هذه الروابط أو تتحول إىل مؤسساتاملهاجرين يف بالدهم اجلديدة، ختتف

  .احتفاظها باالسم

 

  حلقة العمال

Workmen's  Circle "Arbeiter Ring"  

العمال  وحلقات العمال منظمات اجتماعية أسسها. »أربيتر رنج«مترمجة عن العبارة اليديشية  عبارة» حلقة العمال«
. فرعاً تضم سبعني ألف عضو 660وبلغ عدد فروعها . 1900عام ) من يهود اليديشية(ربا املهاجرون من شرق أو

. اإلبر والنسيج اليت تركَّز فيها أعضاء اجلماعة اليهودية وقد سامهت هذه احللقات يف تكوين احتادات العمال يف صناعة

 ء اجلماعات املهاجرة بإنشاء مؤسساتواقع األمر، منظمات وسيطة تساهم يف دمج أعضا ومثل هذه املنظمات هي، يف

وذه الطريقة، تتم دئة خماوفهم من  .حتافظ على هويتهم شكالً وامساً ولكنها تقدم هلم يف احلقيقة قيم اتمع اجلديد
عدالت هنا، فإننا جند أن وظيفتها واللغة املستخدمة فيها تتغير بتزايد م ومن. فقدان اهلوية يف مواجهة اتمع اجلديد

كانت هناك حلقات  وعلى سبيل املثال،. إىل أن حيدث االندماج متاماً، فتنحل أو تكتسب مضموناً جديداً االندماج
استخدمت اليديشية يف املاضي ولكنها تستخدم  للعمال تتبعها مؤسسات تعليمية، مثل املدارس واملعسكرات الصيفية،

  .لعمال متارس نشاطهاحلقات ا وال تزال. اإلجنليزية يف الوقت احلاضر

 

  "حفوراه"جماعات األصدقاء 

Havurah Fellowship  

ويقال إن أول (املتحدة تعود بداياا إىل أواخر الستينيات  مجاعات صغرية من يهود الواليات» مجاعات األصدقاء«
 جزءاً من وانتشرت يف السبعينيات حىت أصبحت) 1968يف والية ماساشوستس عام  مجاعة تأسست يف سومرفيل

من أعضاء  وخصوصاً(وهي تعبري عن رغبة بعض قطاعات من يهود الواليات املتحدة . الواليات املتحدة حياة يهود
مجاعة صغرية مألوفة لديها، وكل هذا  يف أن حتتفظ بشيء من اخلصوصية واهلوية ويف أن تتحرك داخل) الطبقة الوسطى
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اتمع األمريكي حيث متيل احلياة إىل العمومية والتنميط وتضخم  احتجاج على تزايد معدالت الترشيد والعلمنة يف
على التعامل مع  وهو ما جيعلها غري قادرة) مبا يف ذلك املؤسسات الدينية اليهودية ذاا(ومتركزها  حجم املؤسسات

اليهودية بأية حال وإمنا على أعضاء اجلماعة  األفراد وعاجزة عن الوفاء حباجام الروحية، وهذه ظاهرة ليست مقصورة
 ولذا، تكون حماولة الربط بني مجاعات األصدقاء. وتعود حركياا إىل هذا اتمع هي ظاهرة عامة يف اتمع األمريكي

نوعاً من ) تفعل املوسوعة اليهودية كما(ومجاعات األسينيني يف مغارات قمران يف القرن األول قبل امليالد ) احلافوراه)
االسم القدمي على الظاهرة احلديثة، وهذا ال يساعد على  ظاهرة حديثة بالظاهرة القدمية وإطالقحماولة ربط 

  .تصنيفها تفسريالظاهرة وال على

 

 : وتنقسم جماعات األصدقاء إلى ثالثة أقسام

 

  .توجه ديين واضح  مجاعات ذات 1

  .لون وحيتفلون باألعياد بعضهم مع بعضمجاعية ويعم  مجاعات تشبه الكومونات حيث يعيش األعضاء معاً حياة 2

  .املعابد اليهودية  مجاعات توجد داخل 3

 

الصالة، : مجاعات األصدقاء تقوم خبمسة أنشطة مجاعية ويذهب عامل التلمود األمريكي جيكوب نيوزنر إىل أن
واالحتفاظ  ، والدراسة،)رضىالصدقات وزيارة امل(والتعاون يف إظهار الرمحة حنو اآلخرين  واالحتفال بشعائر السبت،

  .بسجل لنشاط اجلماعة

 

. كما توجد مجاعات يف كلٍّ من إجنلترا وأستراليا وإسرائيل. الواليات املتحدة وتوجد جلنة قومية جلماعات األصدقاء يف

 تستخدم األصدقاء قد ومجاعات. اللجنة جملة ونشرة دورية، كما أصدرت كتاباً عن كيفية إنشاء مجاعة أصدقاء وتنشر
تنطلق من اغتراب اإلنسان األمريكي اليهودي وحتاول أن  ديباجات دينية، ولكنها ال تعبر عن بعث ديين ألا مجاعات

 والواقع أن ما طرحوه من. االغتراب ال من خالل الدين وإمنا من خالل أصدقائه ومجاعته تساعده يف التغلب على هذا

  .األخرى ه اهليبيز ومجاعات األصدقاء واألخوةحل ال خيتلف كثرياً عن احلل الذي طرح
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  القهال الحديث في أمريكا الالتينية

Modern Kahal in Latin America  

خالل مؤسسات يقال هلا القهال، وهي ليست مؤسسات إدارة  تسير اجلماعات اليهودية يف أمريكا الالتينية أمورها من
وقد . الالتينية ليدية، وإمنا هي رابطة جتمع أعضاء اجلماعات اليهودية يف أمريكااتمعات التق ذاتية، كما هو احلال يف

وأصبح قهال اإلشكناز املؤسسة األساسية بني يهود  كون اإلشكناز من روسيا وبولندا قهاالً مشتركاً استبعد السفارد،
أساس متاسك اجلماعات اليهودية، ولكنه اتمعات التقليدية كان يف معظم األحوال  ويالحظ أن القهال يف. املكسيك

املركزية اليت تضم كل هذه اجلماعات  واللجنة. أصبح تعبرياً عن الصراع الدائر داخلها وعن االنقسامات اليت تفتتها هنا
، ومخسة أعضاء يتحدثون الالدينو، )وهم األغلبية(يتحدثون اليديشية  تتكون من ثالثني عضواً؛ منهم ستة عشر عضواً

  .أملان، وجمريان، واثنان من سفارد دمشق، واثنان من سفارد حلب ثة يهودوثال

 

جملس إدارته قطعة أرض  األرجنتني ليس أحسن حاالً، فقد اختفى بعض الوقت مث عاد إىل الظهور بعد أن اشترى وقهال
ومصدر . اً ويقوم بأنشطة شبابيةاآلن برناجماً تليفزيوني كما أنه يقدم. لدفن اليهود، وهذا هو النشاط األساسي للقهال

 والواقع أن سيطرة القهال على(األعضاء ورسوم الدفن اليت جيأر اليهود بالشكوى منها  التمويل األساسي اشتراكات

وتسيطر ). خارج القهال املدافن تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على اخلالص، فال خالص خارج الكنيسة وال دفن
متشدداً من أمور مثل الزواج والطعام، والدفن بطبيعة احلال،  ة على القهال، ولذا فهي تأخذ موقفاًاحلاخامية األرثوذكسي

على  وهي حتاول أيضاً أن تفرض تدريس اليديشية. أعداد كبرية من اليهود الذين متت علمنتهم األمر الذي يعين استبعاد
ويسيطر كبار املمولني الذين يدفعون   مجعية دفن خاصة م،ومل ينخرط السفارد يف القهال، ولذا فلهم. املدارس اليهودية

  .عدد من املوظفني واحلاخامات الذين ال يتمتعون بأية مكانة اجتماعية ويتبع القهال. التربعات على القهال وقراراته

 

 داخله، فالطاقة التوترات لكن هذا يزيد حدة. يشارك القهال يف السياسة القومية، وليس له موقف سياسي حمدد وال
وتدار . العامة تتسرب إىل داخل القهال وتصعد حدة الصراعات السياسية اليت ال تفرغ يف اخلارج من خالل القنوات

يزداد  أساس برامج األحزاب اإلسرائيلية وهذا جيعلها غري ذات موضوع من منظور التيين، ولذا االنتخابات داخله على
ومع هذا، تولَّى . مهم كمواطنني يف بالدهم فالقهال ال يتعامل مع املوضوعات احلية اليت. اابتعاد الشباب اليهودي عنه

  .العناصر اليسارية املختلفة القهال عملية تطهري الشارع اليهودي من
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ت يف احلكومات يف أمريكا الالتينية برغم تركز اليهود يف املدن وبالذا ومؤسسة القهال ال ميكنها ممارسة أي ضغط على
السكان سواء يف  وهذا يرجع إىل أن اجلماعات اليهودية صغرية للغاية بالنسبة لعدد. وريو دي جانريو بيونس أيرس

. وال يظهر صوت يهودي فعال. يزيدها تفتتاً كما أا مجاعات منقسمة، وهو ما. اجلمهوريات املختلفة أم يف العواصم

 كما أن االنقالبات. لالتينية باألمهية نفسها اليت تتمتع ا يف الواليات املتحدةا وعلى كلٍّ، ال تتمتع االنتخابات يف أمريكا

الضغط األساسية، مثل اجليش  وباإلضافة إىل ذلك، فإن مجاعات. املتكررة جتعل االنتخابات مسألة حمدودة األمهية
الل املنظمات اليهودية األمريكية ومن التأثري يف احلكومات من خ ولذا، حياول القهال. والكنيسة، ال يشارك فيها اليهود

عكسي على املدى الطويل  األمريكية الرمسية، وهو تدخل قد يأيت بنتيجة إجيابية مباشرة ولكنه يأيت بأثر خالل الوكاالت
ية رباط خاص بالواليات املتحدة، األمر الذي يزيد هامش إذ يقوي اإلدراك احمللي بأن يهود أمريكا الالتينية يربطهم

  .انصراف الشباب اليهودي عنها أعضاء اجلماعات اليهودية ومن

 

  النادي اليهودي في أمريكا الالتينية

Jweish Club in Latin America  

 جمتمعات أمريكا الالتينية، بدأت تظهر مؤسسة جديدة أخذت حتل حمل مجعيات الدفن مع تزايد معدالت العلمنة يف

يف معظم أحناء أمريكا الالتينية  والنادي الرياضي مؤسسة معروفة). االجتماعي(ي الرياضي والقهال أو املعبد، وهي الناد
ومن هنا، ظهر النادي اليهودي . والنادي السويسري والنادي اللبناين تؤسسها اجلماعات املهاجرة، فهناك النادي اإليطايل

اليهودية، وهي مؤسسات  ر حضانة ومكاتب الرعايةومثل هذه النوادي أُحلقت ا مكتبة ومطعم ودا). العربي وأحياناً(
رياضية وثالثة عشر ملعب تنس وستة محامات سباحة  فالنادي اليهودي يف ساو باولو يضم مثاين قاعات. بالغة الضخامة
وحمل مصفف شعر سيدات وغرفة للعب الكوتشينة ) الطعام اليهودي الشرعي يقدم واحد منها فقط(وستة مطاعم 
  .يهودية وقاعة للديسكو ونادي كومبيوتر، وينظم النادي باإلضافة إىل كل هذا حلقة دراسات ونومعرضاً للفن

وقد جنحت هذه النوادي يف جذب أعداد كبرية أكثر من أي مؤسسة يهودية أخرى، فهي مؤسسة التينية أكثر من كوا 
ولذا، فهي أول . نادي العربي أو اليهودييهودية، ويوصف أعضاء اجلماعة اليهودية يف ساو باولو بأم أعضاء يف ال

مؤسسة يهودية تتجاوز االنقسامات القدمية، وظهورها دليل على االختفاء التدرجيي ملرياث املهاجرين، وكذلك ظهور 
ولغة احلديث يف هذه النوادي هي اإلسبانية والربتغالية باعتبار أن . هوية التينية بني من تبقى من يهود أمريكا الالتينية
 30ويبلغ عدد املشتركني يف النادي اليهودي يف ساو باولو حوايل . الالدينو واليديشية والعربية اختفت كلغات حديث

وال . ويالحظ كذلك ارتفاع التزاوج املختلط بني السفارد واإلشكناز. ألفا، أي حوايل ثلث أعضاء اجلماعة اليهودية
اول أن تغذي اإلثنيات اليهودية املختلفة، فهي يف واقع األمر تعبري عن تشتغل هذه النوادي بالسياسة وال بالدين، وال حت

 .املراحل األخرية من ضعف اهلوية اليهودية
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 مصر واإلمبراطورية الحيثية : الباب الثالث

 

  العالقات الدولية في الشرق األدنى القديم والمسألة العبرانية

International Relations  in the Ancient Near Eas t and the Hebrew Question  

  

العالقات الدولية يف  الذي متركز بشكل أو بآخر يف فلسطني إال بفهم) أو العربانيني اليهود(العربانيني  ال ميكن فهم تاريخ
  .سوى صدى أو رد فعل حلركيات هذه العالقات الدولية الشرق األدىن القدمي، ذلك أن أحداث تاريخ العربانيني مل تكن

 
مجاعات  تواجه العربانيني، ومن بعدهم اليهود يف فلسطني، منذ بداية ظهورهم حىت حتوهلم إىل  مشكلة أساسية كانتومثة

املشكلة يف قلة عددهم وصغر حجمهم  وتتمثل هذه. منتشرة يف أرجاء األرض غري مرتبطة بفلسطني إال بالرباط الديين
وقد أدت العناصر السابقة . التشكيالت احلضارية الضخمة كتشكيل سياسي، وضآلة إسهامهم احلضاري بالقياس إىل

 عن أن يكون هلم جيوش ضخمة مسلحة تسليحاً جيداً وميكنها أن تدافع عن كيام السياسي، جمتمعة إىل عجز العربانيني

 يتطلب قوة أراضيها، إذ أن هذا ومل ميكنهم بطبيعة احلال استرقاق الشعوب األخرى أو فتح. ويف أن تضم أراضي أخرى
بل إننا جند أن هذا التخلف . الستيعاب الرقيق ولتشغيلهم عسكرية ضخمة كما يتطلب مستوى إنتاجياً متقدماً نسبياً

مث جند أن  غري قادرة على استيعاب كل املصادر البشرية احمللية فتحولت إىل مصدر هلا، ومن النسيب جعل الدولة العربانية
  .واإلمرباطوريات اليت قامت يف املنطقة قدامى كانوا يعملون عبيداً وجنوداً مرتزقة للشعوبكثرياً من العربانيني ال

 
 الرقعة اجلغرافية اليت متركز فيها تاريخ العربانيني هي فلسطني، وهي نقطة إستراتيجية ومما ساعد على تفاقم املشكلة أن

األدىن القدمي، األمر الذي جعلها وجعل   املختلفة يف الشرقذات أمهية قصوى كانت تعد معرباً بني التشكيالت احلضارية
  .سكاا عرضة للهجرات والغزوات

 
. املصري، وتشكيل الرافدين التشكيل احلضاري: كان الشرق األدىن القدمي يتكون من تشكيلني حضاريني أساسيني ولقد

 تراجع هذه القوى العظمى، كانت تظهر قوى وعند. احليثيني وكان ينضم إليهما أحياناً تشكيل خارجي غري حملي مثل
وجاء . العظمى فيها وقد استمر هذا الوضع قائماً إىل أن غزا الفرس املنطقة وأصبحوا القوة. واألنباط حملية مثل اآلراميني

ن فلسطني كان اليهود قد انتشروا يف بقاع األرض، ومل تك وحينما فتح املسلمون املنطقة،. بعدهم اليونانيون مث الرومان
  .الدينية واازية مركزاً هلم إال من الناحية

 
فحىت بداية األلف الثانية قبل امليالد، . األدىن القدمي يف هذا اإلطار وميكن أن ننظر إىل تاريخ العالقات الدولية يف الشرق

حكام دول بالد  ني كانقانعني إىل حد كبري حبكم األراضي الواقعة مشايل أول شالالت النيل، يف ح كان املصريون
أن كلتا القوتني مل متارس أي سلطان خارج  هذا ال يعين. الرافدين حيكمون الشعوب املوجودة يف منطقة دجلة والفرات
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كما أن مصر يف الدولة القدمية، من ). م. ق1700  3000(العيالميني  حدودها، فحكام بالد الرافدين هيمنوا على
عشرة  ، ويف أيام الدولة الوسطى، أثناء حكم األسرة الثانية)م. ق2510  2895(إىل اخلامسة  األسرة الثالثة

سيناء، وكانت ذات نفوذ  ، غزت النوبة وضمتها، كما كانت تقوم بالتعدين يف شبه جزيرة)م. ق1786  2040(
  .واضح يف فينيقيا ومشايل سوريا وفلسطني

 
عديدة لكلٍّ  ، األمر الذي أدى إىل ظهور شعوب وأقوامم، أخذ نفوذ القوتني العظميني ينحسر.ق 1500 وبعد عام

وهذه الشعوب . حضارات األار دولته ومناطق نفوذه ومراكز السلطة واحلضارة اخلاصة به، فأخذت تتنافس مع
  .املختلفة واحليثيون احلوريون والكاشيون والشعوب السامية: واألقوام هي

 
وقد ظهرت هذه . األساسي للحكم يف الشرق األوسط العظمى الشكلوبعد ذلك التاريخ، تصبح اإلمرباطوريات 

املهمة يف أدوات احلرب والتخطيط العسكري، وبسبب تزايد السكان وتراكم  اإلمرباطوريات بسبب التطورات التقنية
وف الكتابة اختراع حر وقد ظهر يف ذلك الوقت نوع من أنواع العاملية الثقافية يتجلى يف. عمليات اإلدارة اخلربات يف

أيضاً يف املعتقدات الدينية سواء يف عبادة آتون يف مصر أو  وظهرت العاملية. اآلرامية واألكادية: وانتشار لغات دولية مثل
استمرت أوىل  وقد. الرافدين أو يهوه عند العربانيني، وكذلك عبادة زرادشت التوحيدية يف فارس عبادة آشور يف بالد

الصراع فيها بني املصريني واحليثيني  م وهي الفترة اليت نشب. ق1200 إىل 1500لية من مراحل اإلمرباطوريات الدو
  .على فلسطني والشام

 
وتقوقع مصر، وهو  الثانية، فهي مرحلة ظهور األمم الصغرية بسبب تحطُّم قوة احليثيني وضعف آشور املؤقت أما املرحلة

الفلستيون على ساحل كنعان، وتسلل  فظهر. اء دويالتما أتاح الفرصة لبعض الشعوب الصغرية للتحرك وإنش
  .وأسس الفينيقيون دويالم يف لبنان، واستقر اآلراميون يف سوريا العربانيون وأسسوا دولتهم يف املنطقة الداخلية،

 
 اجلديدة أو الفترة اآلشورية م، وتشهد ظهور القوة اآلشورية، وخصوصاً يف. ق1100املرحلة الثالثة، فتبدأ حنو عام  أما

مرة أخرى، مث أخرياً ظهور الدولة الفارسية اليت استمرت حىت  الثالثة، وعودة الدولة املصرية لتضطلع بدور إمرباطوري
  .نفوذه على معظم الشرق األدىن القدمي وتبعه السلوقيون فالبطاملة مث الرومان وصول اإلسكندر الذي بسط

 
واإلمرباطوريات الضخمة، وحاولوا أن  الت السياسية واحلضارية العظمىووجد العربانيون أنفسهم وسط هذه التشكي
متأل الفراغ املؤقت ) كما هو احلال مع داود وسليمان(إمرباطورية صغرية  يتكيفوا مع هذا الوضع إما عن طريق خلق

مثل (الصغرية  انكماش اإلمرباطوريات العظمى يف مرحلة مؤقتة، أو عن طريق التحالف مع بعض الدويالت الذي خلقه
االعتماد على إحدى القوى العظمى كما هو  ملنع تدخل القوى العظمى، أو عن طريق) الدويالت اآلرامية يف الشام

  .والشمالية احلال مع اململكتني العربانيتني اجلنوبية
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وكان احليثيون بسبب الرتاعات اخلارجية،  يف مرحلة ضعفت فيها مصر) م. ق965  1004(وقد ظهرت مملكة داود 
صارت بعد قوة عظمى، وكانت آشور على عتبات عظمتها  مشغولني بصد شعوب البحر، ومل تكن بابل قد

 ومن القرن الثامن قبل. واستمر هذا الوضع حىت اية حكم سليمان. هذا الفراغ املؤقت اإلمرباطورية، فاستفاد داود من

. ولعبت مصر دوراً مماثالً يف اجلنوب ر مث بابل دوراً حامساً يف الشمال،امليالد حىت القرن السادس قبل امليالد، لعبت آشو

وقد حتدد مصري اململكتني . دوراً كبرياً يف حتديد السياسات والتحالفات كما لعب اآلراميون، كقوة عظمى حملية صغرية،
اململكتني الشمالية  ب يفصراع كل هذه القوى العظمى، وهو الصراع الذي انعكس يف صراع بني عدة أحزا من خالل

وبعد عدة حماوالت، . مع الدويالت اآلرامية واجلنوبية، فكان مثة حزب مصري وآخر آشوري وثالث يطالب بالتحالف
، وتبع ذلك جري إىل آشور وانصهار يف )م. ق567(اململكة اجلنوبية  وبعدها) م. ق721(سقطت اململكة الشمالية 

 )538ا  ته عودة بعد أن أصدر قورش األمخيين إمرباطور الفرس مرسوماً يسمح هلمإىل بابل أعقب سكاا مث جري

  .(م.ق
 

وعادت مجاعات من العربانيني اليهود إىل فلسطني حتت  وسيطرت اإلمرباطورية الفارسية على الشرق األدىن القدمي،
شيء من االستقرار حتت حكم الدولة وقد متتع اليهود ب). م. ق333(اليوناين  احلكم الفارسي الذي أعقبه احلكم

كبار الكهنة واألثرياء إىل  اليت وفرت عليهم عناء االختيار وأعفتهم من مسئولية القرار السياسي، بل حتولت طبقة العظمى
 .مجاعة وظيفية

 
 سلوقية يفإمرباطورية اإلسكندر إىل عدة إمرباطوريات صغرية أمهها البطلمية يف مصر وال وانتهت هذه الفترة بانقسام

هذا إىل جانب االنقسام . اليهود وكان هناك حزب بطلمي وآخر سلوقي بني. سوريا اللتان تنازعتا فيما بينهما فلسطني
واجلماهري اليهودية ذات الطابع السامي، وهو االنقسام الذي انعكس يف  األعمق بني النخبة اليهودية ذات الطابع اهليليين

بني البطاملة  وقد استفاد املتمردون احلشمونيون من الصراع. يهودية األخرى ضد الرومانوالتمردات ال التمرد احلشموين
  .فتحالفوا معهم يف بداية األمر والسلوقيني، كما استفادوا من ظهور قوة عظمى حملية أخرى هي األنباط

 
السلوقية اليت كانت قد م، ضد الدولة . ق161النجاح، وخصوصاً عام  ورغم أن التمرد احلشموين قد حقق شيئاً من

يعرفون أم قوة  القوة الرومانية الصاعدة، فإن احلشمونيني كانوا يعرفون قوانني اللعبة كما كانوا بدأت تشعر جوم
املكايب مبعوثاً للدولة الرومانية ليعقد حلفاً مع القوة  صغرية ال ميكنها أن حتقق االستقالل لنفسها، ولذا أرسل يهودا

بعد  إذ كانوا يعقدون حتالفات مع أعداء جريام إىل أن يتم هلم التخلص منهم مث يفرضون قبل الرومان،وقد . اجلديدة
هذه القاعدة، فلقد كانت املعاهدة بني روما  ومل يكن اتمع اليهودي يف فلسطني استثناًء من. ذلك هيمنتهم على اجلميع

 املماثلة، تشبه معاهدات التحالف وعدم االعتداء بني الواليات مع الدويالت والدولة احلشمونية، شأا شأن املعاهدات
بني الرومان واحلشمونيني،  وقد استمر التحالف قائماً. وجرينادا أو حىت التحالف بني الواليات املتحدة وإسرائيل املتحدة

وى احلشمونيون وقد ق. طموحات السلوقيني التوسعية وخصوصاً أن جملس الشيوخ الروماين كان مهتماً باحلد من
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ومع البطاملة يف مصر، حىت أصبحت يهودا قوة عسكرية ال بأس ا يف القرن األول  ،(حكام الفرس(عالقتهم مع الفرثيني 
  .امليالد قبل
 

اخلالفات الداخلية كانت تعتمل داخل الدولة  ولكن القوة الرومانية الصاعدة كانت آخذة يف االقتراب، كما أن
  .وحتولت إىل الدولة اهلريودية التابعة) م. ق65(يف يد الرومان  د سقطت الدولة بسهولةولذا، فق. احلشمونية

يعرفون موازين  قوة احلزب الشعيب بني اليهود أثناء حكم األسرة اهلريودية، وكان أعضاء هذا احلزب ال وقد تعاظمت
سلة اهلزائم واالنكسارات يف ماسادا وغريها، سل ولذا، فقد متردوا ضد اهليمنة الرومانية، فكانت النتيجة. القوى العظمى

  .مث القدس نفسها وبتحرمي اليهودية يف فلسطني وهي اهلزائم اليت انتهت دم اهليكل
 

 .التاريخ القدمي حل، فكان البد أن تنتهي ذه الطريقة، أي خبروجهم من فلسطني ومل يكن ملشكلة العربانيني يف

وكان البد . التاريخ ميدان قتال دائم يقيا ومصر ببالد الرافدين، األمر الذي جعلها عربففلسطني ممر بري يربط آسيا بأفر
يعطيها هوية حمددة حىت يصبح العنصر السكاين فيها جزءاً من كل  أن تصبح فلسطني جزءاً من تشكيل حضاري كبري

حققه يف اية  ل إىل آخر، وهذا ماواالنتماء، وحىت تصبح جزءاً من تشكيل أكرب ال جمرد معرب من تشكي يشعر باألمن
  .األمر الفتح اإلسالمي

 
ولسكاا بطبيعة ) القاعدة(متاماً إذ يستهدف أن حيتفظ لفلسطني بطبيعة املمر  واملشروع الصهيوين يرمي إىل نقيض ذلك

بقائها واستمرارها، عن الصهيونية ب كما يريد أن حتتفظ الدولة. »احلدودية«وهو ما أمسيناه ) االستيطاين(الغريب  العنصر
أن تضطلع هي بدور الدولة الوظيفية واخلفري الذي يسهر على  طريق التحالف مع القوة اإلمرباطورية العظمى، نظري

  .الراعية حراسة مصاحل القوة
 

ى وضعهم داخل التشكيالت احلضارية الكربى أد ورغم انتهاء مشكلة العربانيني باختفائهم كعنصر بشري مستقل، فإن
 وقد حتولت معظم هذه اجلماعات إىل مجاعة وظيفية.»الدياسبورا اليهودية«يسمى  إىل انتشارهم يف أحناء العامل فيما

اليهودية إذ أن املسألة اليهودية هي مسألة  ولذا، فإن املسألة أو اإلشكالية العربانية أدت إىل ظهور املسألة. جتارية ومالية
. كجماعات وظيفية مل يعد هلا دور تلعبه أو وظيفة تضطلع ا) اخلصوص  أوربا على وجهيف شرق(اجلماعات اليهودية 

أرسلهم االستعمار  هي اليت أدت بدورها إىل املسألة اإلسرائيلية، أي مشكلة املستوطنني الصهاينة الذين وهذه القضية
ومن مث، ميكننا أن نقول .  قتالية تدافع عن مصاحلهمجاعة الغريب ليحل املسألة اليهودية اليت تفاقمت عنده، وليحوهلم إىل

إذ أن املسألة  بني املسألة العربانية واملسألتني اليهودية واإلسرائيلية رغم أن هناك عالقة ترابط، إنه قد ال توجد عالقة سببية
اعة وظيفية استيطانية قتالية وظيفية جتارية مث إىل مج العربانية هي اليت خلقت قابلية لدى اليهود ألن يتحولوا إىل مجاعات

 .األمر كما حدث يف فلسطني يف اية
 

 المسألة العبرانية 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               126  

The Hebrew Ques tion  

  .»العالقات الدولية يف الشرق األدىن القدمي واملسألة العربانية«: انظر
 

  مصر

Egypt  

باآلشورية » موصور«:  اللغات الساميةوهو اسم سامي ال يظهر إال يف» مصرامي» تقابلها يف اللغة العربية كلمة» مصر«
القبلي والبحري، أو مصر  وصيغة املثىن يف العربية قد تكون إشارة إىل الوجهني. بالعربية» مصر«بالبابلية و «ميصري«و

يف اللغة » منفيس«فهي مشتقة على األرجح من اسم  يف اللغات األوربية،» إجيبت«أما كلمة . العليا ومصر السفلى
  .«إجييبتوس«وصار هذا يف اليونانية . »بيت روح بتاح«ومعناها » بتاح -  كو-حي «لقدمية وهي املصرية ا

 
بضم فلسطني أو فرض  أن تارخيي فلسطني ومصر مرتبطان منذ بداية التاريخ اإلنساين، إذ كثرياً ما قامت مصر والواقع

اململكة الشمالية واململكة (سياسة الدويلتني العربانيتني  سيطرا عليها، كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبرياً يف حتديد
مع  أثناء حكم األسرتني األوىل والثانية، كانت توجد عالقات جتارية. املمالئة هلم فيهما من خالل األحزاب) اجلنوبية

ىل منطقة فلسطني ا الفراعنة إ ، وهي الطريقة اليت كان يشري»البالد األجنبية«اليت تعين  (Rtnw أو Retjnu) رتنو
) نارمر(بعض العلماء بتحليل األشكال اليت وردت على درع مينا  بل قام. وبالد الشام يف اململكتني القدمية والوسيطة

صحراء  م، وتوصلوا إىل أن التغلغل املصري قد وصل إىل شرق األردن عرب. ق3100القطرين عام  احتفاالً بتوحيد
وقد أرسلت مصر يف عهد . الفترة ثر باألسلوب املصري بكميات كبرية يف هذهكما وجد فخار فلسطيين متأ. النقب

محالت استكشافية إىل سيناء ) األسرة الثالثة إىل اخلامسة من(م . ق2200  2700اململكة القدمية يف الفترة 
 من األسرة(م . ق2294  2343يف اية اململكة القدمية، يف فترة حكم بييب األول  وهناك،. الستثمارها وضمها

العلماء أا سهل جبل الكرمل  اليت يرى بعض» أنف الظىب« نقش عن محلة برية وعسكرية ناجحة ضد أرض ) السادسة
وبعد ايار اململكة . اية األسرة السادسة حىت األسرة العاشرة وقد احنسر النفوذ املصري يف الفترة من. يف فلسطني

) فترة االحنالل األول(م، دخلت مصر فترة من الفوضى دامت قرنني .ق 2130م وحىت .ق 2200القدمية يف عام 

املركزية واختل النظام  أثناءها األسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، واختفت خالهلا أيضاً السلطة حكمت
  .االجتماعي وتغلغلت العناصر اآلسيوية يف شرق الدلتا

 
، وهو )م. ق2000  2130(عشرة  مرة أخرى إبان حكم األسرة احلاديةوقد مت توحيد مصر العليا ومصر السفلى 

، )األسرة الثانية عشرة(ومع اعتالء أمنمحات األول العرش  .(م. ق1786  2040(ما مهد لقيام اململكة الوسيطة 
 .(م. ق1200  2100(اململكة الوسيطة، وهي متزامنة مع بداية فترة اآلباء يف فلسطني  بدأت مرحلة االزدهار يف

يف خالل حكم  واستمرت العالقات بني مصر والشام، ومنها فلسطني، كما يتضح يف قصة سنوحي عن رحالته
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وفيها فلسطني هليمنتها أثناء  ويبدو أن مصر أخضعت أجزاء من الشام). م. ق1926  1970(سنوسرت األول 
، إذ )م. ق1849 - 1878(» سيزوستريس» وسنوسرت الثالث) م. ق1897  1926(حكم أمنمحات الثاين 

ويؤكد هذه النظرية أن حكام بعلبك كانوا حيملون ألقاباً . وأوجاريت وجدت آثار حلكام وكهنة مصريني يف جمدو
، يف )فلسطني) ويظهر شقيق أمري رتنو. فرعون مصر، األمر الذي يعين شكالً من أشكال السيادة املصرية مصرية مينحها

كما أن هناك إشارات . مناجم الفريوز يف سيناء ، وهو يساعد املصريني يف إدارة واستغاللاللوحات املصرية هلذه الفترة
  .(شكيم(سيكمان  مباشرة إىل محلة قام ا الفراعنة ضد

 
االلتجاء إىل مصر، حيث كان فيها جمتمع زراعي مستقر  وكان كثري من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون مصر يف

ذلك  ومل يكن العربانيون استثناًء من. النيل فراراً من جفاف أو جماعة، مث خترج بعد ذلك  فيضانيعتمد على الري وعلى
مصرية تتحدث عن بدو من أدوم  ومثة وثائق. ففلسطني جمتمع زراعي كان يعتمد على املطر. بأي شكل من األشكال

ومثل هذه ااعات هي اليت اضطرت . امحيام وحياة قطع وجنوب فلسطني تركوا منازهلم يف زمن القحط ليبقوا على
وقد  .وقد أرسل يعقوب أوالده هلذا السبب، مث استقرت األسرة كلها هناك. جنوباً إىل مصر إبراهيم وإسحق إىل التوجه

. أبشاه يف القرن الثامن عشر قبل امليالد بدأت اهلجرة السلمية لبعض الساميني حتت قيادة أمري بدوي يقال له أبشاي أو

يف بين حسن تصور اآلسيويني يدخلون مصر لكي ) األسرة الثانية عشرة أحد أشراف(ومثة لوحة مقربة خنوم  حوتب 
قصة  وهي تبني أن. وهذه هجرات تشبه، يف بعض الوجوه، هجرات إبراهيم وإسحق ويعقوب. الطعام حيصلوا على

املصريني للرعاة له هو اآلخر أساس  كما أن كرهيوسف، فيما يتعلق ذه اهلجرات، مبنية على خلفية تارخيية عامة، 
  .)46/34تكوين (تارخيي 

 
والكنعانيني  اهلجرة إىل تسلل والتسلل إىل غزو، حىت استوىل خليط آسيوي سامي من الرعاة العموريني وقد حتولت

ىت األسرة السادسة عشرة األسرة الثالثة عشرة ح واحلوريني على السلطة يف مصر خالل فترة االحنالل الثاين بدءاً من
ورغم أن اهلكسوس قد تبنوا احلضارة املصرية، فإن . حكم اهلكسوس فيما يعرف باسم) م. ق1570  1786(

  .اهلكسوس قط، وقامت حركة حترير بقيادة ملوك طيبة كُلّلت بالنجاح املصريني مل يتقبلوا
 

غري يقينية ألن الوثائق  ب التنبيه إىل أن لغتنا ستكونالتعرض ملوضوع دخول العربانيني مصر وخروجهم منها، جي وقبل
ويذهب كثري من املؤرخني إىل أن حكم اهلكسوس متزامن . لالختالف التارخيية املتاحة ليست قاطعة، وتترك جماالً واسعاً

الذي سهل   ،هوفوجود اهلكسوس، على ما يبدو. هذه الفترة هي اليت دخل إباا العربانيون مصر مع فترة اآلباء، وأن
  .اهلكسوس والقبائل العربانية عملية دخول العربانيني، ومثة رأي يذهب إىل أنه يوجد قرابة عرقية بني

 
مكانته املرموقة يف زمن ملوك اهلكسوس، ولكن مع ظهور اململكة  وقد ازدهر العربانيون بعض الوقت، وقد بلغ يوسف

 مصر بالنسبة إىل العربانيني، إذ ظهر امللك الذي ال يعرف يوسف، بدأ وضع جديد يف )م.ق 1085  1570(احلديثة 

أمري ) م.ق 1546 1570(وطرد املصريون اهلكسوس إذ قام أمحس األول . حسب الرواية التوراتية) 1/8خروج )
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ويبدو أن املصريني، بعد غزوة . فلسطني طيبة، وأول ملوك األسرة الثامنة عشرة فيما بعد، مبطاردم حىت جنوب
والصحراوية كمانع ضد الغزوات األجنبية، فبدأت من هنا التطلعات  هلكسوس، مل يعودوا يثقون يف احلواجز الطبيعيةا

باإلمرباطورية  احلدود، وبسط ملوك األسرة الثامنة عشرة هيمنتهم إىل الشرق والشمال حىت اصطدموا اإلمرباطورية لتأمني
حىت ر ) م. ق1512  1526(األول  وقد وصل حتتمس. ركة بينهم، وكانت فلسطني أرض املع)امليتانية(احلورية 
أعظم ملوك األسرة ) م. ق1450  1504(حتتمس الثالث  ولكن واضع أساس اإلمرباطورية احلقيقي هو. الفرات

 قدو. م. ق1479من األمراء الكنعانيني والسوريني حتت قيادة ملك قادش يف جمدو عام  الثامنة عشرة الذي حطَّم حتالفاً

اجلزية، وقد خضعت له سوريا فترة  التقى حتتمس باحليثيني، ولكنه إما هزمهم، أو عقد معهم معاهدة دفعوا له مبقتضاها
تقريباً، يف إرسال جيشه إىل غرب آسيا لتعزيز انتصاراته، واستمر  وقد استمر حتتمس الثالث، مدة عشرين عاماً. قصرية

  .خلفاؤه يف ذلك

 
وهناك نصب تذكاري يف . وسوريا ، عمليات غزو فلسطني)م. ق1425 - 1450(ب الثاين وقد واصل ابنه أمنحوت

ولذا، فقد قرنه بعض . أثناء غزوة قام ا إىل فلسطني» عبريو  أسر ثالثة آالف وستمائة« منفيس يذكر أن هذا الفرعون 
مث . »عرباين» وأكثر مشوالً من كلمةأكثر اتساعاً » عبريو«بفرعون اخلروج مع أن كلمة ) مانيتو من بينهم(املؤرخني 

وكانت . احلورية، وتزوج من أمرية ميتانية معاهدة مع مملكة ميتاين) م. ق1379  1417(عقد أمنحوتب الثالث 
 .وبامسه ملصر، تربوا يف البالط املصري وكانوا حيكمون لصاحل فرعون مصر املناطق اآلسيوية حيكمها أمراء تابعون

 
مصر، وقامت الثورة التوحيدية على يد إخناتون  ر قبل امليالد، بدأت عوامل الضعف تظهر يفويف القرن الرابع عش

ويبدو أا كانت ذات أبعاد اجتماعية أيضاً فاإلمرباطورية بنيت على يد  ،(م. ق1362  1379) (أمنحوتب الرابع(
تغيرياً يسمح باحلراك   الذي تطلَّبواملوظفني ولكن أرستقراطية النبالء والكهنة ظلت مغلقة دوم، األمر اجلنود

تقريراً رفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وآشور واحليثيني  وحتوي ألواح تل العمارنة املكتوبة باألكادية. االجتماعي
تغري  إخضاعهم كما حتوي طلباً بالعون للتصدي للخابريو، تلك القبائل البدوية اليت بدأت وسوريا وفلسطني الذين مت

لبالد الرافدين مفتوحة وأن تبقي  وكانت سياسة مصر يف تلك اآلونة هي أن تبقي طرق التجارة. ود فلسطنيعلى حد
، خليفة إخناتون، هزم احليثيون )م. ق1355 1361) وبعد موت توت عنخ آمون. حكام الشام حتت هيمنتها

 .وقت ورمبا جنح اخلابريو يف االستقرار فيهااألهلية يف مصر، فاستقلت فلسطني لبعض ال املصريني واندلع ما يشبه احلرب

املصرية، عن طريق االحتالل  أعادوا السيطرة) م. ق1200  1320(ولكن الرعامسة من ملوك األسرة التاسعة عشرة 
ودخل رمسيس الثاين . ويافا وجمدو وبيت شان ويف مدن أخرى املباشر هذه املرة، فكانت توجد حاميات مصرية يف غزة

تقسيم  م واليت مل حيرز أي من الطرفني فيها نصراً حامساً، فتم. ق1288قادش الشهرية عام  يثيني يف معركةحرباً مع احل
وتظهر يف هذه املرحلة إشارة . للمصريني) فلسطني وفيه(الشام إىل قسمني حبيث يئول القسم الشمايل للحيثيني واجلنويب 

املسماة  ثاين هو الفرعون الذي سخر العربانيني ليبنوا له املدينةكثريون أن رمسيس ال ، ويظن»كنعان«إىل فلسطني باسم 
عبيداً من العبريو يف مشاريع البناء  ، وقد ورد يف السجالت اليت تركها أنه استخدم)1/11خروج (» رعمسيس«باسم 

  .رمسيس الثاين هو يف الواقع فرعون اخلروج لكن مثة نظرية أخرى تذهب إىل أن. اليت قام ا
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، خليفة رمسيس الثاين، بإمخاد ثورة يف كنعان يف أواخر )م. ق1223  1236) ام الفرعون منفتاح أو مرنبتاحوق

يسرائيل « : »يسرائيل«كلمة  واحتفاالً ذه املناسبة، تظهر أول إشارة يف التاريخ إىل. الثالث عشر قبل امليالد القرن
هنا تشري إىل إحدى املدن أو القبائل » يسرائيل«إن كلمة  ويقال. »لقد دمرته وامنحت ذريته فال وجود له . شعب صغري

  .عالقة بالعربانيني الكنعانية وليست هلا أية
 

كما جنح رمسيس الثالث . ، وقد جنح يف صدهم)الفلستيني) وشهد عهد مرنبتاح أول موجة من موجات شعوب البحر
  .ة هذه األسرة الذين حكموا فلسطنيهجمام متاماً، وكان آخر فراعن يف وقف) م. ق1167  1198(
 

من احلادية : األسر ، بعد اية اململكة احلديثة، فتشمل حكم)م. ق332  1085(عصر األسرات املتأخرة  أما فترة
واليت تسمى يف التاريخ املصري القدمي  (م. ق343  380(وحىت األسرة الثالثني ) م. ق945  1085(والعشرين 

وقد شهدت هذه الفترة احنسار النفوذ . واآلشوريني والفرس وغريهم حكم الليبيني والنوبينيباحلكم األجنيب، أي 
املتحدة مث انقسامها وأخرياً  الفترة اليت مت فيها احتاد القبائل العربانية فيما يسمى باململكة العربانية املصري، وهي نفسها

بني مصر وفلسطني يف تلك اآلونة بني الشد واجلذب، فقد قدم  توتتراوح العالقا. سقوطها على يد اآلشوريني والبابليني
األسرة الثانية  ، من)شيشنق األول(وتزوج ملك مصر اللييب . احلادية والعشرين ابنته زوجةً لسليمان أحد فراعنة األسرة
ني مصر واململكة إىل إقامة عالقات وطيدة ب ، ابنة سليمان، األمر الذي أدى)م. ق745  945(والعشرين الليبية 
ولكنه، بعد موت . هذا، حبماية يربعام األول املتمرد اهلارب من حكم سليمان ولكن شيشنق قام، مع. العربانية املتحدة

اجلزء اخلارجي من احلائط  هناك نقش على(هاجم اململكة اجلنوبية وب اهليكل أثناء حكم رحبعام ابن سليمان  سليمان،
، مث هاجم اململكة )ا شيشنق ويذكر املدن اليت غزاها كرنك يصور هذه احلملة اليت قاماجلنويب هليكل آمون يف ال

إليقاف  تدخل مصر يف شئون الدويلتني العربانيتني، إذ أرسل فراعنة مصر ألف جندي مصري وقد استمر. الشمالية ذاا
اليت انتصر فيها اآلشوريون وإن مل  م،. ق853شلمانصر الثالث حينما هاجم التحالف اآلرامي العرباين يف معركة قرقر 

  .تكن نتيجتها حامسة متاماً
 

كما ظهرت القوة اآلشورية  حمل الفراعنة الليبيني،) الكوشيون(القرن الثامن قبل امليالد، حل الفراعنة النوبيون  ويف اية
، كتب )م. ق721 - 724 (األخرية ضد آشور وأثناء ثورة اململكة الشمالية. يف شخص تيجالت بالسر الثالث

ولكنه مل يفده يف ذلك كثرياً إذ مت صد احلملة املصرية وسقطت اململكة  ملكها هوشع إىل فرعون مصر طالباً النجدة،
اآلخر، العون من  هذا، يبدو أن مصر ظلت قوة يعتد ا، فلقد طلب حزقيا، ملك اململكة اجلنوبية، هو ومع. الشمالية

  .مصر
 

، وطردوا النوبيني، ووضعوا مكام ملوكاً مصريني )م.ق 663- 671(وريون بضم مصر لفترة وجيزة وقد قام اآلش
يف ) م. ق525  663(من األسرة السادسة والعشرين ) م. ق610  664) وقد جنح بسماتيك األول. تابعني

اجلنوبية يبادلون  كان ملوك الدولةو. ويف تكوين جيش من املرتزقة اليونانيني والعربانيني والفينيقيني االستقالل مبصر،
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) ومن بينهم العربانيون(تبين سياسة تشجيع األجانب  كما أن فراعنة مصر بدأوا يف. اجلنود العربانيني باألحصنة املصرية

  .بالتجارة والقتال على القدوم إىل مصر لالشتغال
 

حاول خناو الثاين ابن بسماتيك األول أن البابليني،  م على يد. ق612عام ) عاصمة اآلشوريني(وبعد سقوط نينوي 
م، فتصدى له يوشيا، ملك اململكة اجلنوبية، ولكنه سقط هو . ق608البابلي يف عام  يساعد اآلشوريني ضد التقدم

بدالً منه يهوياقيم على عرش  وقام خناو بضم فلسطني إىل مصر، كما خلع يهوآحاز خليفة يوشيا وأقام. يف املعركة نفسه
م يف معركة قرقامش، مث سقطت يف يده . ق605عام  ولكن نبوختنصر هزمه. جلنوبية وفرض عليه اجلزيةاململكة ا

بتحريض من مصر وأدت إىل مقتل جداليا، احلاكم الذي عينه البابليون، فر  وحينما قامت حركة مترد عرباين. القدس
) م. ق588  594(ين يف عهد بسماتيك الثاين ومت تأسيس مستعمرة إلفنتا. إىل مصر ومعهم النيب إرميا املتمردون

م، أظهر أعضاء احلامية والءهم .ق 525وحني وقعت مصر حتت اهليمنة الفارسية عام . حلماية حدود مصر اجلنوبية
ي وقد تأثر التراث الديين اليهودي القدمي بالتراث الديين املصر. موالياً هلم للغزاة، إذ كان الفرس يعدون العربانيني عنصراً

  .نواح مثل عادة اخلتان، ويف فكرة التوحيد نفسها يف عدة

 م، هاجرت أعداد كبرية من اليهود إىل مصر، وكانت. ق333اهليمنة اليونانية عام  وحينما وقعت مصر حتت

. ةالترمجة السبعينية يف مصر البطلمي ويف تلك الفترة، ظهرت. اإلسكندرية أكرب مركز هلم حيث بلغ عددهم فيها مليوناً

بتشجيع من ) هليوبوليس(وأسس ابنه أونياس الرابع هيكالً يف أون  وقد جلأ الكاهن األعظم أونياس الثالث إىل مصر
وقد قامت . هلم كانوا حياولون دائماً، شأم يف هذا شأن فراعنة مصر، ضم فلسطني أو ضمان والئها البطاملة الذين

وقامت متردات يهودية يف . يف تدخل الرومان  اليهودية وهو ما تسببصراعات عميقة بني اجلماهري اهليلينية واجلماهري
وقد لعب الطابع اهليليين الذي ). م117  115(مترد آخر فيما بعد  م، كما قام71مصر بعد هدم اهليكل يف عام 

 يف الدين اجلديد، حىت منهم اإلسكندرية دوراً كبرياً يف يئتهم لتقبل املسيحية، فاخنرطت أعداد كبرية اصطبغ به يهود
وقد اصطبغت هذه اجلماعة بطابع عريب . الفتح العريب أصبحت اجلماعة اليهودية صغرية العدد ضئيلة الشأن عند

ومن كبار املفكرين الدينيني يف مصر من أعضاء اجلماعات اليهودية سعيد بن . عربية وأصبحت لغة اليهود وثقافتهم
اليهودية تتغير حىت القرن  هود مصر يف فرقة القرائني، مث أخذت أحوال اجلماعةوقد اخنرط عدد من ي. الفيومي يوسف

 .العشرين حبسب تغري الظروف
 

  الهكسوس

Hyksos  

من العموريني والكنعانيني وبينها عناصر من  خليط(مجاعة من اآلسيويني يرجح أا كانت سامية األصل » اهلكسوس«
 حكاو خوو«كما كانوا يعرفون باسم . »اآلسيويني«أي » عامو«عليهم لفظة  يطلقونكان املصريون ). احلوريني أيضاً

Hekau Khowe»  فهي كلمة مصرية فسرها الكاتب» هكسوس«أما كلمة . »حكام األراضي األجنبية«أي 

  .«امللوك الرعاة«اليوناين مانيتو بأا تعين 
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إذ استفادوا من ضعف احلكومة املركزية ) م. ق1570  1675(اململكة الوسطى  حكم اهلكسوس مصر بعد سقوط

استخدام السهم اآلسيوي  استخدامهم العربات احلربية اليت مل تكن معروفة يف مصر آنذاك، وكذلك استفادوا من ومن
كما كان (ومل يتم غزوهم ملصر دفعة واحدة .املصريون القوي الذي يعد أكثر تركيباً من السهم الذي كان يستخدمه

شكل موجات أخذت شكالً سلمياً يف بادئ األمر حيث كان الرعاة البدو يدخلون  وإمنا مت على) ظَن حىت عهد قريبي
  .جمموعها عدة قرون والتجارة،مث أخذت العملية شكل تسلُّل وأخرياً شكل الغزو،وهي عملية استغرقت يف مصر للسقيا

 
صا احلجر (اليت مساها اليونانيون تانيس ) أفاريس) أواريساستقر اهلكسوس يف مصر، وبنوا عاصمتهم جت وعرت وهي 

 مث استوىل اهلكسوس على معظم مقاطعات الدلتا، ودخلوا. من الزقازيق شرقي الدلتا بالقرب) فيما بعد، أو تل اليهودية

بينهما  وقد احتدت مصر وسوريا وفلسطني حتت حكمهم، وتوطدت. م. ق1674عام ) منف(العاصمة ممفيس 
  .وقيام اململكة احلديثة ات احلضارية والتجارية، واستمرت تلك العالقات بينهما بعد خروج اهلكسوسالعالق

 
استخدام اخليول، والربونز، وطريقة جديدة يف التسليح،  أدخل اهلكسوس إىل مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة

 .مهت فيما بعد يف إجناز فتوحات اململكة احلديثةاالختراعات واخلربات احلربية اليت سا وبعض اآلالت املوسيقية، وبعض

وقد متكَّن . احلكم الذايت وقد تعاقَب على عرش مصر عدد من ملوك اهلكسوس، وإن ظل أمراء طيبة يتمتعون بشيء من
  .وفيما بعد، أخضع الفراعنة فلسطني وسوريا .، مؤسس األسرة الثامنة، من طردهم)م. ق1546  1570(أمحس 

 
 الذي سهل عملية دخول العربانيني إليها، ورمبا كانت مثة صلة عرقية وإثنية بينهم جود اهلكسوس يف مصر هوويبدو أن و

. »يعقوب بعل«أو  «يعقوب إيل«ومن اجلدير باملالحظة أن أحد رؤساء اهلكسوس كان يسمى . وبني اهلكسوس

كما أن أحد ملوك اهلكسوس كان يسمى  ،هو نفسه أحد اآلباء العربانيني» حيمي«الذي يعين » يعقوب«والعنصر 
وكان استيطان العربانيني يف الدلتا يف ). اخلليل أو حربون(أربع  أحد ملوك قرية» شيشاي«وهو يشبه اسم » شيشا«

املؤرخ  وقد ذكر يوسيفوس نقالً عن. نفسها املنطقة اليت كانت فيها أواريس عاصمة اهلكسوس وهي) جوش(جاسان 
كنعان وبنوا القدس، وربط مانيتو بني استيطان   مانيتو أن عدداً كبرياً من اهلكسوس ذهبوا من أواريس إىلاملصري اهليليين

  .طردهم أو هجرم منها هو خروج العربانيني اهلكسوس مصر ودخول يوسف إليها، وذكر أن
 

  "م. ق929 950 شيشاق -شاشانق "شيشنق 

Shishak "Shes honk"  

كان حاكماً قوياً قديراً جدد حيوية مصر ونفوذها يف . م. ق950يف عام ) الليبية) العشرينمؤسس األسرة الثانية و
إىل إعادة النفوذ  كان يهدف). 28  14/25ملوك أول (، وقد ورد ذكره يف التوراة )فلسطني ولبنان(آسيا  غرب

من قبيلة (ن منح احلماية لريبعام، الصلة مل متنعه م ولكن هذه. املصري على فلسطني، فاحتفظ بعالقات طيبة مع سليمان
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وبعد موت سليمان، جنح يربعام، بسبب تأييد . ألنه كان يرى نفسه أحق باململكة منه الذي ثار على سليمان) إفرامي
وبعد مخسة أعوام من موت . »الشمالية اململكة«له، يف أن يتوىل قيادة عشر قبائل عربانية ويستقل ا فيما يسمى  مصر

ويبدو أنه هاجم اململكة الشمالية . بن سليمان وب كنوز اهليكل هاجم شيشنق ملك اململكة اجلنوبية رحبعامسليمان، 
  .فلسطني معبد الكرنك أن شيشنق هاجم كل فلسطني وتذكر مائة وستاً ومخسني مدينة أخضعها يف وتبين نقوش. أيضاً

 

  "جزيرة الفيلة"إلفنتاين 

Elephantine  

، »يب«، وهي باآلرامية »جزيرة الفيلة» مة يونانية، وهي ترمجة السم جزيرة باللغة املصرية القدمية تعينكل» إلفنتاين»
يف أسوان، وكانت اجلزيرة ) بعد الشالل األول(جزيرة يف وسط النيل  على» إلفنتاين«ويطلَق اسم . »جزيرة العاج«أي 

بعد أن  وزادت أمهيتها.  حلماية مداخل مصر اجلنوبيةاإلله خنوب، مث استخدمت كحصن على النيل مركزاً لعبادة
هناك حامية مكونة  وقد كانت). م. ق609  664(ختلصت مصر من ضغط اآلشوريني على يد بسماتيك األول 
العربانيني ممن كانوا يعملون يف اجليش املصري، أو لعلهم من  أساساً من اجلنود اآلراميني املرتزقة وتضم يف صفوفها بعض

العربانيني  لكن من املعروف أن. وال يعرف أصل هذه احلامية على وجه الدقة. يتحدثون اآلرامية عربانيني الذين كانواال
وقد كان ملوك اململكة اجلنوبية ). م.ق 55  663(كانوا حيضرون إىل مصر كمرتزقة، يف األسرة السادسة والعشرين 

كما أن بعض سكان هذه اململكة، اليت كان يساندها ). 17/16ثنية ت) يبادلون رعاياهم باألحصنة العسكرية املصرية
  .السابع قبل امليالد ولذا، فيمكن القول بأن تاريخ احلامية يعود إىل النصف الثاين من القرن. إىل مصر املصريون، فروا

 
 الذين رمبا يكونون قد ضد النوبيني، املرتزقة اآلسيويني ، يف محلته)م. ق588  594(وقد استخدم بسماتيك الثاين 

 م، تعاون جنود. ق525ولذا، فحني هاجم الفرس مصر واستولوا عليها عام . إلفنتاين رابطوا بعد ذلك يف جزيرة

وقد ظل العربانيون على والئهم للفرس . هلم إلفنتاين من املرتزقة مع الفرس الذين كانوا يعتربون اآلراميني العربانيني صنائع
  .(خالل حكم أرحتشتا األول) صري ضد احلكم الفارسيأثناء التمرد امل

 
أما اجلنود، فكانوا عربانيني، ويشار إليهم أحياناً بأم . ضابط فارسي وكانت احلامية مقسمة إىل فرق يرأس كلٍّ منها

.  مصريونيوجد وقد كان يعيش مع أعضاء احلامية عربانيون مدنيون يقومون بأداء اخلدمات، كما كان .«آراميون«

على أعضاء احلامية ودمروا مقابرهم يف خالل حكم  وقد ثار املصريون. وكانت العالقات بني احلامية واملصريني غري ودية
وقد شيد العربانيون معبداً ضخماً خاصاً م، حطمه . بني العربانيني واملصريني دارا الثاين، مع أن هناك حاالت تزاوج

احلامية مت  م، ويبدو أن أفراد. ق405مع تحرر مصر من حكم الفرس عام م . ق410  411خنوب يف  كهنة
  .القضاء علىهم واختفى ذكرهم
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الربدي وغري ذلك من وثائق مكتوبة باآلرامية يف جزيرة الفيلة، وخصوصاً بني  وجدير بالذكر أنه قد وجدت وثائق من
. وآراميون أحياناً أخرى شخاص وصفوا بأم عربانيون أحياناًالسادس والرابع قبل امليالد، وحتوي إشارات إىل أ القرنني

. القدمي، أو حىت على اقتباسات قانونية أو شرعية منها ومل تشتمل هذه الوثائق على أي ذكر ألسفار التوراة أو العهد

الوثائق  فقد جاء يف. العربانيني كانت جزءاً من عبادة يسرائيل بكل ما يشوا من عناصر وثنية ويبدو أن عقيدة هؤالء
أم كانوا يعبدون إىل جانبه إيشوم وبيت إيل  الربدية اليت عثر عليها يف اجلزيرة أن العربانيني كانوا يعبدون يهوه، كما

ولذا، فقد كان . ، وعنات بيت إيل، وحريمي بيت إيل)وهي ربة حرب قدمية) ، وعنات ياهو)وهو إله وثين من السامرة(
هجرة العربانيني  ورمبا يعود هذا إىل أن. إلفنتاين ذا مخسة مداخل، كل مدخل حتت رعاية أحد اآلهلةيف  املعبد اليهودي

ولذا، فقد ظلت عبادم على ما هي عليه، بل  ومل تكن عالقة املرتزقة بالقدس قوية،. قد متت قبل اإلصالح التثنوي
وقد كان أعضاء احلامية حيتفلون . ثار ألسفار موسى اخلمسةيفسر عدم وجود أية آ تعمق اجلانب الوثين فيها، ولعل هذا

حيتوي على تفاصيل  م. ق419الفصح وال حيتفلون بأي عيد آخر، بل هناك خطاب من دارا الثاين مؤرخ يف عام  بعيد
ائر الدينية والواقع أن اهتمام الفرس بإقامة الشع. إقامته االحتفال بعيد الفصح ألن أعضاء احلامية كانوا قد نسوا كيفية

البيئة احمليطة  باجلماعة الوظيفية القتالية االستيطانية وويتها العربانية اليت تضمن انعزاهلا عن اليهودية جزء من اهتمامهم
اليت أعقبت التهجري ) اليهودي(االنتشار العرباين  ولعل حامية إلفنتاين هي إحدى بدايات الدياسبورا أو الشتات أو. ا

وقد كانت إلفنتاين تقع على حدود مصر اجلنوبية، ). م. ق586(التهجري البابلي  وسبقت) م.ق 724(اآلشوري 
هو التعبري عن تلك ) قتالية) ميناء للمحاجر الفرعونية، ومن مث يكون توطني العربانيني فيها كجماعة وظيفية وكانت

  .ر اجلماعة الوظيفيةاضطالع اليهود بدو ، واليت هي تعبري عن»احلدودية«الظاهرة اليت نسميها 
 

  الحيثيون

Hittites  

قبل املبالد، وتعد هجرم أقدم اهلجرات  شعب هندى أوريب قدمي برز يف آسيا الصغرى مع بداية األلف الثاين» احليثيون«
يف  نشأواوأغلب الظن أم . واحليثيون إحدى القوى اليت هيمنت على الشرق األدىن القدمي .اهلندية األوربية املعروفة

) ومثانني كيلو متراً من أنقرة بوغاز كوي على بعد مائة(املنطقة الواقعة وراء البحر األسود، واختذوا من حاتوشاش 

بالثاء هي اليت » حيثيني«ولكن لفظة » احليتيني«تسميتهم  عاصمة إلمرباطوريتهم يف مقاطعة حايت اليت جاءت منها
  .وعةهذه املوس شاعت، ولذا فنحن نستخدمها يف

 
م . ق1650القدمية حني خرجوا بقيادة حاتوسيليس األول عام  يقسم تاريخ احليثيني إىل ثالث مراحل، أوالها اململكة

 مشال سوريا وحلب، وقام خليفته مورشيليش األول بإكمال املهمة وتغلبوا على أسرة من األناضول واستولوا على

) فرعون مصر(الثالث  م، هزم حتتمس. ق1479ويف سنة . م. ق1600محورايب العمورية يف بابل وأسقطوها عام 

وكانت جبال . مث توغل حىت حلب وعرب الفرات) معهم وهذه مسألة خالفية إذ يرى البعض أنه حتالف(احليثيني يف جمدو 
 .د قوة احلورينيوقد تدهورت اإلمرباطورية احليثية بسبب املنازعات الداخلية وتزاي .طوروس احلد اجلنويب للبالد احليثية
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 1400  1450(احليثية الثانية حنو  لكن احليثيني استعادوا شيئاً من طاقتهم، فأسسوا اململكة اجلديدة أو اإلمرباطورية

وبسط احليثيون نفوذهم على معظم آسيا الصغرى . يف غرب آسيا ، وأصبحت إمرباطوريتهم مركز القوة والثقافة)م.ق
 بني احليثيني واملصريني، ووقعت معركة) على سوريا(وأصبحت املنطقة حلبة صراع . نولبنا ودول مشال سوريا ووسطها

بني ممتلكام وممتلكات  م حيث عقد رمسيس الثاين بعدها معاهدة معهم لتثبيت احلدود. ق1288قادش الشهرية عام 
دة كان وراء املصاحلة ملواجهة اخلطر القوة اآلشورية اجلدي ويعتقد أن ختوف الطرفني من. املصريني، وتزوج أمرية حيثية

  .اجلديد
 

م نتيجةً .ق 1200 دامت اإلمرباطورية احليثية حنو قرنني ونصف قرن، أخذ الوهن يسري يف أحنائها منذ سنة وبعد أن
وبذلك تأيت املرحلة الثالثة من تاريخ . األخرى لغزو أحد شعوب البحر، فاستقلت اإلمارات اخلاضعة هلا الواحدة تلو

رغم سقوط اإلمرباطورية، قامت ممالك حيثية، وأصبح مصطلح . احليثية اجلديدة حليثيني، وهي مرحلة عصر املمالكا
من  يشري إىل تلك الدويالت اليت كانت قرقميش أمهها، واليت ضمت حلب ومحاة وحافظت على شيء «حيثي«

  .آشورية  مقاطعةم إىل. ق717االستقالل عن اآلشوريني قبل أن حيوهلا سرجون الثاين عام 
 

أساسياً، كما أم استخدموا القوس والفأس  ويرجع النجاح العسكري للحيثيني إىل استخدام احلصان واملركبة سالحاً
. احليثية إىل فرع اللغات األناضولية من جمموعة اللغات اهلندية األوربية وتنتمي اللغة. والرمح والسيف أسلحة هجوم

الثامن قبل امليالد حيث   حتل حملها تدرجيياً خالل الفترة من القرن احلادي عشر حىت القرناللغة اآلرامية ولقد أخذت
وأشهر آهلتهم هو . ضرباً بارزاً من ضروب عبادة األرواح أما ديانتهم فيعرف عنها القليل، وقد كانت. اختفت احليثية

 وقد. ل رجل يقف على ظهر ثور وميسك بالصاعقةوكان يمثَّل عادةً على شك. اإلله الوطين يتشوب إله العاصفة، وهو

  .تأثر احليثيون باحلوريني تأثراً عميقاً من الناحيتني املادية والروحية
 

األقوام الكنعانية السبعة الذين كان على العربانيني  ولقد ورد ذكر احليثيني يف التوراة اليت قرنتهم بالكنعانيني، فهم أحد
 وتشري التوراة إىل أن احليثيني كانوا). 10/15تكوين (، فكنعان هو أبوحت )فلسطني) هزميتهم ليحتلوا أرض كنعان

تكوين (» بين حث» يف فلسطني يف زمن إبراهيم الذي اشترى حقله ومغارته من) اخلليل(موجودين يف حربون 
د كان لدى داود وق. العربانيني تزاوجوا معهم كما ذكرت أن عيسو اختذ لنفسه زوجتني من احليثيني، وأن). 23/3

  .أوريا احليثي، كما كان بني نسائه حيثيات وتزوج داود بتشبع امرأة. حماربون حيثيون
 

ويف جمال تفسري وجود احليثيني يف فلسطني يف فترات تارخيية مبكرة، يرى بعض املؤرخني أن هؤالء احليثيني كانوا بقايا 
ما يرى البعض اآلخر أم رمبا كانوا من سكان األناضول ك. محلة حيثية جردت يف القرن الرابع عشر قبل امليالد

قبل وصول القبائل اهلندية األوربية، مث انتشروا يف فلسطني وغريها من بالد الشرق األدىن القدمي قبل ) احلاتيني(األصليني 
 املدونات كما يقال إن مدوين العهد القدمي إمنا كانوا يستخدمون املصطلح كما هو مستخدم يف. م. ق2000عام 

اآلشورية والبابلية اليت كانت تشري إىل أرض حايت باعتبارها األرض املمتدة من الفرات حىت لبنان، مث اتسع مدلول 
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أما أسرحدون . »كملك حيثي«وها هو شلمانصر الثالث يشري إىل أخاب . املصطلح ليشري إىل سكان سوريا وفلسطني
واستمر استخدام . ؤاب وعمون وعلى بعض احلكام الفلستينيعلى ملوك يهودا وأدوم وم» حيت«فيطلق مصطلح 

أما احليثيون املعاصرون لداود وسليمان، فهم من املرحلة احليثية املتأخرة، مرحلة . املصطلح ذا املعىن بني البابليني
 .الدويالت املدن

 

 اآلشوريون والبابليون : الشعوب السامية: الباب الرابع

 

  "يةالشعوب السام"الساميون 

"Semites  "Semitic Peoples  

رقعة كبرية  واملصطلح يطلَق على جمموعة من الشعوب عاشت يف. إىل سام االبن األكرب لنوح» ساميون« النسبة يف كلمة
. مبجموعة من اللغات املتقاربة هي اللغات السامية وحتدثت) تضم شبه اجلزيرة العربية والشام وبالد الرافدين(من األرض 

واألدوميني  اآلشوريني والبابليني واآلراميني والكنعانيني والفينيقيني والعموريني واملؤابيني التسمية شعوباً مثلوتشمل 
من (ويف الوقت احلاضر، ميثلهم العرب . بعد والعمونيني والعربانيني، كما تشمل جزءاً كبرياً من سكان إثيوبيا فيما

  .)الناحية األساسية
 

عام، ذلك أن أعداداً كبرية  ي اليهود القدامى، إىل الشعوب السامية وليس إىل جمموع اليهود بوجهالعربانيون، أ وينتمي
  .من األفراد والقبائل غري السامية مثل اخلزر قد ودت

 
فمنها خرجت هجرات متتالية إىل بالد  ويكاد يجمع الباحثون على أن شبه جزيرة العرب هو املوطن األصلي للساميني،

وكانت هجرام اجلماعية على فترات متباعدة أوالها . اهلالل اخلصيب دين حىت جبال إيران وإىل أرمينيا ومنطقةالراف
م، .ق 1200 و1500م، مث هجرة اآلراميني بني عامي . ق3500الذين عرفوا بالبابليني حنو عام  هجرة األكاديني

  .ع امليالديوآخرها هجرة العرب مع الفتوحات اإلسالمية يف القرن الساب
 

كما يحتمل . الوطن األصلي للساميني وتشري بعض الدراسات احلديثة إىل أن املنطقة الشمالية من الصحراء السورية هي
يف بالد الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ، وكذلك سكان  أن يكون بعض الشعوب السامية، كاألكاديني، سكنوا

  .إيبال ماري وتل خوبري ومملكة
 

الرابطة ليست الرابطة الوحيدة، إذ مثة تشابه يف  ولكن هذه.  روابط عديدة بني الساميني، أمهها الرابطة اللغويةومثة
 تشابه يف األنظمة االجتماعية واألنساق الدينية بني اجلماعات السامية البدوية كما كان يوجد. املالمح اإلثنية
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للذكور،وتعدد الزوجات مسموح  يا سلطة األب،واملرياثفاألسرة هي الوحدة األساسية،والسلطة العل.البسيطة
القرىب واملصاحل املشتركة، كما أن حقوق امللكية بدائية جداً  وتتكون القبيلة من جمموعة أسر توحد بينها صالت.به

من  وال توجد حكومة باملعىن الصحيح للكلمة، ولكن هناك زعيم خيتاره جملس. فكرة اجلماعة وتعمل على أن تسود
اليت يسبغها عليه الس مؤقتة وقد  والسلطة احملدودة. شيوخ القبيلة لصفات شخصية فيه إىل جانب أنه مقدم بني أنداده

  .إليه املتنازعون طواعيةً واختياراً وهو يتوىل القضاء، على أن حيتكم. ترتَع منه
 

أما . وتتسم الفنون بالبساطة نفسها.  أو التجارة البدائيةأو على الزراعة الطبيعية واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي
كما . والنباتات والصخور واملياه املؤسسات الدينية، فكان الساميون البدو يؤمنون بآهلة حملية كثرية تسكن األشجار عن

قام الزعيم األعلى خارج حدودها، وقد كان هذا اإلله يقوم منها م أن نفوذ اإلله كان مقصوراً على قبيلة وال ميتد إىل
تعبد يف أماكن  ومل يكن هلذه اآلهلة مقام ثابت وإمنا كانت. وكانت تربطه قرابة الدم بأفراد قبيلته والقاضي األكرب،

السماء، واإلله بعل قد يكون يف األصل إله املطر  واإلله إيل أهم اآلهلة السامية، ولعله كان يف األصل إله. خمتلفة
كوكب (رمبا كانت يف األصل جنمة الصباح ) ورد ذكرها يف العهد القدمي ي عشتاروت اليتوه(املخصب، وعشتارت 

  .وقد انتشرت أيضاً عبادة الشمس والقمر. اعتربت فيما بعد األرض األم ولكنها) الزهرة
 

الفصح العربي فعيد . الدينية أشكال الطقوس املستعملة بني الساميني عن األصول البدوية للخطاب الديين للرموز وتنم
مييزه ذبح احلَمل كقربان وأكل خبز بال مخرية، ومها ) مسيحي الذي صار بقيام املسيح من القرب عيد القيامة أهم عيد(

إىل ما  احلياة يف البادية حيث فرض التنقل الدائم أكل اخلبز بال مخرية، كما أن احلمل يرمز طقسان يرجعان إىل ظروف
  . باكورة ما تلد قطعام كقرابني لآلهلةكان يفعله الرعاة من تقدمي

 
والدينية للساميني وهم ال يزالون يف الفترة  وغين عن القول أن هذه صورة مثالية جمردة لبعض املؤسسات االجتماعية

السمات األساسية كالتضحية بالقرابني، فإن هذه املؤسسات تطورت يف املراحل  ومع حفاظهم على. األوىل من جتواهلم
جتاوزت األصول  وظهرت نظم اقتصادية. فظهرت مؤسسة امللكية والتفاوت االجتماعي واألرستقراطية املركبة الحقةال

كما برعوا يف . املمالك الكربى القدمية يف املنطقة البدائية، فطور الساميون التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بني
. وظهرت بينهم آداب وفنون ذات طابع إنساين شامل. عديد من الصناعاتالبحر وطور ال املالحة، فكانوا أول من ارتاد

مستويات عالية من الرقي  تطورت العقائد الدينية وشعائرها، فظهر الكهنوت والنبوة ووصل مفهوم التوحيد إىل بل
  .وصلت ذروا يف النسق اإلسالمي

 
البشرية احمللية يف  م الفائقة على االمتزاج بالعناصرحىت وهم بعد يف أدىن مراحل البداوة، مبقدر ويتسم الساميون،

وتاريخ العربانيني . عن مسات حضارم األوىل األماكن اليت غزوها واستوطنوها واستوعبوا حضارا دون أن يتخلوا
وقد . فرديةالبساطة والتركيب، واملساواة والتفاوت، واجلماعية وال: من القيم يتراوح بني عدد من الثنائيات املتناقضة
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بني األنبياء والكهنة، وبني  يف احلضارة العربانية يف املوقف املتناقض من مؤسسة امللكية العربانية ويف الصراع جتلى هذا
  .التوحيد واحللولية

 
ة اللغة العربي كما أن. »اخلطاب احلضاري السامي األصلي«اجلماعات السامية قرباً مما ميكن تسميته  ويعد العرب أكثر

  .إىل اليهود دون سواهم» معاداة السامية» ومع هذا، ينصرف مصطلح. أقرب اللغات احلية إىل السامية األصلية
 

  "العراق"بالد الرافدين 

Mesopotamia "Iraq"  

 عبارة. »وادي الرافدين«وتسمى أيضاً ). »بالد ما بني النهرين«مبعىن  «ميزوبوتاميا«باليونانية (» بالد الرافدين«

را دجلة والفرات اللذان  لإلشارة إىل البالد اليت تقع بني الشام يف الغرب وبالد فارس يف الشرق، وخيترقها تستخدم
وكان النهران يفيضان فيعمران ). منفصلني منذ ستة آالف عام وقد كانا(ينبعان من تركيا ويصبان معاً يف اخلليج العريب 

. الزراعة بل امليالد، بدأ اإلنسان يستوطن السهول اخلصبة، وبدأ يف رعي األغنام مثاخلامس ق ومع بداية األلف. شواطئهما

  .ويتسم وادي الرافدين بعدم وجود حدود طبيعية يسهل الدفاع عنها
 

الشمايل، ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات  القسم: قسمني يتميز أحدمها عن اآلخر وتنقسم بالد وادي الرافدين إىل
اجلنويب فهو عبارة عن مستنقعات غري صاحلة للعيش، وقد تراكم فيها مع  أما القسم. د استوطنه اآلشوريونجبلية، وق

سكان وادي  وأهم). سهل سومر(يأيت به النهران من تربة، فصلحت األرض ومت استيطان سهل اجلنوب  مرور السنني ما
وبعد . األكاديني والعموريني واآلشوريني والبابليني ة مثلاملختلف) العربية(الرافدين هم السومريون مث األقوام السامية 

 ذاته يعود» العراق«، ولكن اسم »العراق«الغالب هو العرب، وأصبحت املنطقة تسمى  الفتح اإلسالمي، أصبح العنصر

  .إىل األزمنة القدمية، فهو من أصل بابلي

 

 بالد ما بين النهرين 

Mesopotamia  

بالد «ونستخدم يف هذه املوسوعة مصطلح . »ميزوبوتاميا» ترمجة عربية للكلمة اإلغريقية» لنهرينبالد ما بني ا«عبارة 
  .نفسه للتعبري عن املعىن» الرافدين

 

  الهالل الخصيب

Fertile Crescent  
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وسه نصف ق) الرافدين وادي(هي املنطقة املمتدة مشايل جزيرة العرب على شكل هالل يؤلف العراق » اخلصيب اهلالل»
ومتتد قاعدة قوس اهلالل على احلدود الشمالية . قوسه الغريب الشرقي، وتؤلف فلسطني واألردن وسوريا ولبنان نصف

  .ويعتبر الساميون أقدم من استوطن اهلالل اخلصيب .جلزيرة العرب

 
فيما بينها،   الوحدة واالرتباطالعربية الواقعة يف نطاق املنطقة اليت يدل عليها تكتسب نوعاً من ويعين املصطلح أن البالد

عليها تتميز وتنفصل جغرافياً وسياسياً عن مصر  كما يتضمن املصطلح أن هذه البالد الواقعة يف نطاق املنطقة اليت يدل
  .»بالد الرافدين«ونستخدم يف هذه املوسوعة مصطلح  .وعن السعودية وما جياورها

 

 ميزوبوتاميا 

Mesopotamia  

تشري يف بداية  وكانت الكلمة. »بالد ما بني النهرين«، وتعين حرفياً »بالد الرافدين«إغريقية تعين  مةكل» ميزوبوتاميا«
أُطلق هذا االسم اليوناين على املنطقة الواقعة بني دجلة  األمر إىل دويلة آرام راييم اآلرامية الواقعة يف منطقة حران، مث

عن  للتعبري» بالد الرافدين«ونستخدم يف هذه املوسوعة مصطلح .  بأسرهمدلوله ليشمل العراق وأخرياً، اتسع. والفرات
  .هذا املعىن نفسه

 

  األكاديون

Akadians  

ببالد الرافدين، يف املنطقة  يف منطقة أكاد) م. ق2180  2360(قوم ساميون ظهرت دولتهم يف الفترة » األكاديون«
من أشهر ملوكهم سرجون األول . بابل ومدناً أخرى مهمة مالشمالية من الوادي بني دجلة والفرات اليت كانت تض

واتسعت الدولة يف عهده حىت . مجيع املدن السومرية يف اجلنوب وبىن مدينة أكاد الذي هزم) م. ق2234 - 2279(
  .)م.ق 2218  2254(وكذلك فعل خلفاؤه وأشهرهم نارام سن . بالد سومر وبالد العيالميني وسوريا مشلت

 
مث سيطر عليها السومريون . اجلبلية من الشرق بغزوها  أكاد بعد أكثر من قرن، عندما قامت قبائل الكويتبدأ احنالل

وقد سقطت اإلمرباطورية األكادية يف ). م. ق2004 2112(باسم ساللة أور الثالثة  اجلدد وكونوا ساللة عرفت
بل طُردوا على أيدي السالالت  بقوا يف البالد مدة طويلةولكنهم مل ي. العيالميني خالل األلف الثالثة قبل امليالد أيدي

  .)م. ق1750  1792(مبلكها السادس محورايب  العمورية اليت منها ساللة بابل األوىل اليت اشتهرت
 

قدمية ال أقدم اللغات السامية املعروفة يف بالد الرافدين، وأقرب اللغات إليها هي البابلية ولغة األكاديني هي األكادية، وهي
ازدهرت األكادية يف األلف الرابع قبل امليالد،  وقد. وهي تشبه أيضاً اآلرامية يف كثري من الوجوه. واآلشورية القدمية
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 الدولية والتجارة يف الشرق األدىن، إىل أن حلت اآلرامية حملها ابتداًء من القرن وأصبحت لغة الدبلوماسية واملراسالت

  .السادس قبل امليالد
 

 آشور 

Assyria  

األمين من ر  األكرب عند اآلشوريني، وهو أيضاً اسم أول وأهم عاصمة هلم تقع أطالهلا على اجلانب اسم اإلله» آشور«
  .أيضاً االسم األول لعدة ملوك آشوريني وتستخدم الكلمة لإلشارة إىل اإلمرباطورية اآلشورية كلها وهي. دجلة

 

 اآلشوريون 

Assyrians  

القبائل السامية اليت استقرت خالل األلف الثالثة  وهم قوم يرجع أصلهم إىل. إىل آشور» اآلشوريون«لمة النسبة يف ك
جنحت يف إقامة إمرباطورية حكمت أجزاء من غرب آسيا واختذت مدينة آشور الواقعة  .قبل امليالد مشايل وادي الرافدين

عاصمة هلا، مث ) »منرود» يت تعرف يف الوقت احلايل باسمال(أعايل ر دجلة عاصمة هلا، وفيما بعد اختذت كاحل  يف
  :اآلشوريني إىل املراحل الثالث التالية وميكن تقسيم تاريخ. جعلت العاصمة فيما بعد يف نينوي

 
وقد خضع اآلشوريون إباا لسلطان بابل مث لسلطان دولة ميتاين اليت ): م.ق 1500  2000( املرحلة القدمية  1

  .ريوناحلو أسسها
 
اآلشوريني، فسيطروا على طرق التجارة يف غرب  وقد ازدادت إباا قوة): م. ق911  1500( املرحلة الوسيطة  2

  .آسيا
 
 وقد شهدت آشور يف ايات الفترة الوسيطة هجمات األخالمو): م. ق609  911(اجلديدة   املرحلة اآلشورية 3

والواقع . اآلرامية والعربانية املختلفة وظهرت يف هذه املرحلة أيضاً الدويالت. اليت استمرت زهاء ثالثة قرون) اآلراميني)
وميكن تقسيم . اجلديدة، هي وحدها اليت منا، فهي اليت تؤثر يف مصري العربانيني أن املرحلة الثالثة، أي املرحلة اآلشورية

  :املرحلة بدورها إىل ثالث فترات هذه

 
  853(فأوقف شلمانصر الثالث . شهدت ظهور القوة اآلشورية مرة أخرى وقد): م. ق824  911(الفترة األوىل ) أ

معركة قرقر  اآلراميني، مث هاجم حتالفاً عربياً آرامياً بني آخاب العرباين وبن هدد ملك دمشق يف هجمات) م. ق824
. ل اململكة الشماليةآشوري قوي داخ ومل تكن املعركة حامسة، ولكنها مع هذا أدت إىل ظهور حزب. م. ق853عام 
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وتظهر أول صورة مللك عرباين يف التاريخ . اجلنوبية اجلزية آلشور م، دفعت اململكة. ق852وبعد سقوط آخاب عام 
يهدفون  ومل يكن اآلشوريون. الثالث، فنراه يقوم بتقدمي فروض الطاعة والوالء للملك اآلشوري على مسلة شلمانصر

حتييد التهديد اخلارجي وإبطال أثره واالستيالء  ناطق اليت يفتحوا، وإمنا كانوا يهدفون إىلإبان هذه املرحلة إىل احتالل امل
  .املشاريع اإلنشائية الكربى على املغامن واألسرى الستخدامهم يف

 
اإلمرباطورية اآلشورية بعد موت شلمانصر الثالث تراجعاً بسبب  شهدت): م. ق744  825(الفترة الثانية ) ب

الفرصة وزادتا  وقد انتهزت اململكتان اجلنوبية والشمالية هذه. الشمال وبسبب الرتاعات الداخلية وة جرياا يفازدياد ق
  .ضم كال من يربعام الثاين وعزيا من مساحة الرقعة التابعة هلما، وبعثتا احللف املعادي لآلشوريني الذي

) م. ق759  884( حينما قام آشور ناصر بال الثاين النفوذ اآلشوري عاد): م. ق609  743(الفترة الثالثة ) ج

  745(الثالث  العسكري للجيش اآلشوري، وبدأت احلقبة اآلشورية اجلديدة بأبطاهلا تيجالت بالسر بثورة يف التكتيك

  705(وسناخريب ) م.ق 705  722(وسرجون الثاين ) م. ق722  726(وشلمانصر اخلامس ) م. ق727

  .(م.ق 630  668(وآشور بانيبال ) م. ق669  680(وأسرحدون ) م. ق681
 

قوية جنحت يف ضم الشرق األدىن القدمي بأكمله  متكن هؤالء امللوك من تدعيم قوم يف الداخل، وأسسوا جيوشاً نظامية
 يمنة الدائمةومل يكن اهلدف يف هذه الفترة مجع املغامن وإمنا اهل. بشيء من االستقالل مبا يف ذلك بابل اليت احتفظت دائماً

املهزومة وتديرها بريوقراطية مركبة  وتأسيس إمرباطورية مكونة من أقاليم ودول تابعة تساندها عمليات جري للشعوب
وقد شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة يف عظمة وأة .بالتدريج تضم عناصر غري آشورية أغلبها آرامية سادت لغتها

على  السر الثالث سيطرة كاملة على البابليني وتلَّقب مبلك بابل،وأعاد اهليمنةتيجالت ب وقد سيطر.املدن اآلشورية
  .الشمالية يف دفع اجلزية مرة أخرى وأخذ مناحيم ملك اململكة. فلسطني،فوقع حتت نفوذه عمون وأدوم ومؤاب ويهودا

 
الشعوب املغلوبة وعلى العناصر اآلشورية إذ كانت تعتمد على اجلزية من  ولكن كان مثة ضعف أساسي يف اإلمرباطورية

ظهر يف اململكة الشمالية،  وقد. املهجرة من املناطق املهزومة، وهلذا فقد كانت الشعوب املقهورة دائمة الثورة البشرية
األمر، وكان فاقح ممثل هذا احلزب، فحاول أن يرغم  بإيعاز من مصر، حزب معاد آلشور سيطر على احلكم يف اية

ولكن آحاز فضل أن تظل مملكته دولة تابعة، وطلب العون من آشور . دخول احللف ملكة اجلنوبية علىآحاز ملك امل
وسقطت أمامه . ملساعدته فهب تيجالت بالسر. التحالف العرباين اآلرامي الذي انضم له الفلستيون واألدوميون ضد هذا

  .م. ق726عام  م، مث خلع فاقح عن العرش وأحل حمله هوشع. ق732دمشق يف عام 

 
واجلليل، وأصبحت فلستيا وصور ومؤاب وأدوم أقاليم  ونتيجةً لذلك، فقدت اململكة الشمالية ممتلكاا يف شرق األردن

م أن يتخلص من هيمنة اآلشوريني، حاصر شلمانصر اخلامس السامرة، مث .ق 726وحينما حاول هوشع عام . آشورية
زعمائها ورؤوس  ململكة الشمالية إىل األبد باالستيالء عليها ومت ترحيلفاختفت ا. خلفه سرجون الثاين استوىل عليها



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               141  

وهذا . وبابليني حملهم حبسب املدونات اآلشورية (من سوريا(وإحالل آراميني ) شرقي العراق(قبائلها إىل آشور وميديا 
« الذي اختفت على أثره القبائل العشر» التهجري اآلشوري» أو» السيب اآلشوري«ما يسمى    .» املفقودة 

 
رد سناخريب حامساً،  وقد كان. و يف اية األمر، اندلعت ثورة فيها بتأييد من مصر. يهودا يف دفع اجلزية استمرت

عاود اليهود الكرة، حاصر سناخريب القدس ولكنها مل  وحينما. فأمخد الثورة، ولكنه مسح ليهودا أن تستمر كدولة تابعة
  .بسبب الوباء على أن يدفع اليهود اجلزية صارتسقط إذ اضطر إىل فك احل

 
باغتيال  اإلمرباطورية اآلشورية، وولَّدت التوترات داخل النخبة احلاكمة، وانتهى األمر وقد أرهقت مثل هذه الثورات

وقام مناشي ملك . فيها األول ونشبت بني آشور بانيبال وأخيه حاكم بابل حرب انتصر. م. ق681سناخريب عام 
  .فنفاه هذا إىل آشور م. ق652ة اجلنوبية بثورة ضد آشور بانبيال عام اململك

 
اإلمرباطورية اآلشورية، فأكدت اململكة اجلنوبية استقالهلا حتت  مث اندلعت الثورات، بشكل أكثر وضوحاً، يف أطراف

يف آشور  ني أعضاء النخبةمث اندلع الصراع ب. بابل حتت حكم األسرة الكلدانية البابلية اجلديدة حكم هوشع، واستقلت
وسقطت يف أيديهم العواصم اآلشورية يف الفترة  (حتالف الكلدانيني واحلوريني(على ما تبقَّى من قوة، فهامجهم البابليون 

وكان دائماً يشكل دولة داخل الدولة، فقد صمد بعض الوقت يف حران  أما اجليش اآلشوري،). م. ق612  614(
يف  مبساعدة هوشع الذي خر صريعاً(، جنح الكلدانيون )م. ق609  610(يف الفترة ولكن،  .مبساندة املصريني

 .الدولة البابلية اجلديدة يف تأخري زحف القوات املصرية، وبذلك اختفت الدولة اآلشورية وظهرت) املعركة
 

 كان اآلشوريون هم رومان إذا: احلضارة البابلية، فعلى حد قول املؤرخني وال ميكن وصف احلضارة اآلشورية مبعزل عن
العميق للقانون  وقد جنح اآلشوريون يف حقل اإلدارة بسبب تقديرهم. القدمي، فالبابليون هم إغريقيوه الشرق األدىن

وقد قُسمت . يأيت بعده الكهنة وطبقة احملاربني وعلى قمة الدولة، كان يوجد امللك، ولكنه مل يكن مؤهلاً، مث. والنظام
وكانت املصادر األساسية هي . حاكم مهمته مجع الضرائب وتنفيذ القانون طعات على رأس كل منهاالدولة إىل مقا
التجارة الداخلية  ، كما طوروا)وقد كان الصيد هواية النبالء األوىل(احليوانات وصيدها وصيد األمساك  الزراعة وتربية

  .واخلارجية
 

. ب املغلوبة كانت من املصادر اليت تعتمد عليها الدولة أيضاًالشعو ولكن احلروب والغنائم واجلزية املفروضة على

أسلحة احلصار  أوائل الشعوب اليت حولت احلرب إىل فن، فلقد طوروا وأبدعوا يف األسلحة اجلديدة، واآلشوريون من
د كانوا وهلذا، فق. بشدة وضراوة رهيبة ، واهلجوم جبيوش جرارة كبرية العدد تكتسح ما أمامها)التكتيك العسكري(

يهزموا، ويقومون بتهجريها وتوطينها يف أماكن بعيدة عن أوطام مث  يشنون حروباً شاملة يسبون بعدها الشعوب اليت
احلايل  وهذه عمليات عسكرية تشبه من بعض الوجوه عمليات نزع السالح يف الوقت. أقواماً أخرى يوطِّنون مكام

وجود قاعدة بشرية ضخمة  ن إىل اللجوء إىل هذه اإلجراءات لعدموقد اضطر اآلشوريو. وفرض السالم العسكري
  .تسمح بوجود جيش احتالل دائم قوي
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ونباتات وقنوات مياه  اآلشوريون فن إنشاء املدن اليت كانت تأخذ شكالً مربعاً وحتتوي على حدائق حيوانات وقد طور

البابلية واحليثية، فطوروا استخدام األحجار يف أساس املباين  وكان الفن اآلشوري تطويراً للفنون. جتلب املياه من اجلبال
مناظر  ويف نقوشهم البارزة الطويلة، ظهرت أكثر رسومهم أصالة حيث صوروا. القوس البابلي وأعمدا، كما طوروا

كذلك وقد طور اآلشوريون . موسيقية وهم أصحاب أول نوتة. الصيد املختلفة، وخصوصاً منظر آالم األسد الذبيح
. أعماهلم األدبية تتضمن املالحم واألساطري كما تضمنت نصوصاً دينية وكانت. معارف البابليني يف الكيمياء والطب

الرغبة يف  التارخيية عندهم متطورة للغاية إذ كان عندهم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديهم وكانت الكتابة
ويقال إن مكتبة آشور بانيبال . التارخيية ول مكتبات تضم مدوناماحلفاظ على املاضي، األمر الذي جعلهم يؤسسون أ

  .وأسطوانات حتتوى على أناشيد وأساطري وأعمال علمية ورياضية ضمت اثنني وعشرين ألف لوح طيين

 
اآلشوريني وبنات  كما أن جري الشعوب املغلوبة أدى إىل تزاوج. اإلمرباطورية اآلشورية تضم عدة شعوب كانت

  .والثقايف وظهور رؤية أممية الشعوب األخرى، األمر الذي أدى إىل انعدام التجانس العرقي
 

. أما هلجتها اجلنوبية فهي اللغة البابلية. هلجتها الشمالية أصالً للغة األكادية وتعد. واللغة اآلشورية من اللغات السامية

  . اللغة اآلرامية يف عهد متأخرتبنى اآلشوريون اخلط املسماري، مث استخدموا وقد
 

ميثلونه يف شكل رامي سهام داخل دائرة متثل  وهو إله حرب كانوا. وإهلهم القومي هو آشور خالق اآلهلة والبشر مجيعاً
. ، اإلهلة العظيمة للحرب واخلصب، تعبد يف كلٍّ من نينوي وآشور)عشتروت) وكانت عشتار. قرص مشس هلا أجنحة

املياه، وسني ميثل القمر،  خرى متثل قوى الطبيعة، فيمثل أنو قوة السماء، وميثل بل األرض، وأيا ميثلاآلهلة األ وكانت
آهلة بابلية ماعدا آشور الذي كان نظرياً ملردوخ  وقد كانت هذه كلها. ومشاش ميثل الشمس، ورمان ميثل العاصفة

، )التغليبية) ني اآلهلة حىت وصلوا به إىل نوع من التشوابيةإىل مرتلة عالية متسامية ب وقد رفع اآلشوريون إهلهم. البابلي
 .وهو مفهوم أثَّر يف التصور اليهودي للخالق

 

 "م. ق727- 754"تيجالت بالسر الثالث 

Tiglath Pileser III  

ملك  هاجم بابل يف أول سين حكمه واستوىل عليها، وبعد ذلك مسى نفسه. اآلشورية اجلديدة مؤسس اإلمرباطورية
ومناحم ملك اململكة الشمالية  وقد فرض اجلزية على عدة ملوك يف الشرق من بينهم رزين ملك دمشق،. سومر وأكاد

وحينما . ورزين أن يتخلصا من اهليمنة اآلشورية) الشمالية ملك اململكة(وقد حاول كلٌّ من فاقح . وحريام ملك صور
بالسر   باهلجوم عليه، وهو ما جعله يطلب العون من تيجالتاجلنوبية االنضمام إليهما قاما رفض آحاز ملك اململكة

  .الثالث الذي شن هجوماً عليهما وأسقط فاقح وأحل حمله هوشع
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  .عليها بالسر الثالث باهلجوم على بابل يف آخر حكمه بسبب ثورا عليه، وتوج نفسه ملكاً قام تيجالت

 

  "م. ق705-721"سرجون الثاني 

Sargon II  

السامرة، فأمت  استوىل على العرش بعد موت شلمانصر، وذلك أثناء حصاره. هو شاروكني ملك آشور» ثاينال سرجون»
وبعد اغتياله، خلفه . بقايا اململكة الشمالية م حتالفاً عسكرياً من. ق720وقد هزم عام . احلملة بنجاح وهجر سكاا

  .سناخريب على العرش
 

  "م. ق688-705"سناخريب 

Sennacherib  

معماري فأعاد بناء  قضى أيام ملكه حماوالً تثبيت دعائم اإلمرباطورية، كما قام بنشاط. سرجون الثاين ملك آشور، ابن
حاصر بابل ملدة . واآلراميني والعيالميني واملصريني قام بست محالت عسكرية ضد الكلدانيني. نينوي وابتىن قصراً فيها

مث أمخد ثورة قامت ضده يف فلسطني بتأييد من مصر . م. ق689ده عام يف ي تسعة أشهر، مث دمرها بعد أن سقطت
حبملته األخرية، انتشر  وحينما قام. وأربعني مدينة مل تكن القدس من بينها وسىب عدداً كبرياً من األسرى وأسقط ستاً

  .اجلزية الطاعون يف جيشه، وهو ما اضطره إىل االنسحاب، فاكتفى بأخذ
 

  .وردت عنه يف العهد القدمي  أكثر األباطرة اآلشوريني شهرة بسبب القصص اليتويعد سناخريب من
 

 بابل 

Babylon; Babylonia  

على عاصمة إمرباطورية بابل » بابل«وتطلَق كلمة . »بوابة اإلله» أي» باب إيلي«: من العبارة األكادية» بابل«كلمة 
من بغداد، وعلى   وسط العراق، على بعد مخسة ومخسني كيلو متراًأنقاضها على مقربة من مدينة احللة يف وتقع. القدمية

وقد بلغت بابل ذروة جمدها . تحكُّمها يف التجارة وقد كان ملوقعها أثر كبري يف. ر الفرات حيث تقترب من ر دجلة
 اشتهرت بابل مببانيهاو. سناخريب، لكن أُعيد بناؤها يف الدولة البابلية اجلديدة يف عهد محورايب، مث دمرت يف عهد

  .وقصورها وحدائقها املعلقة اليت تعد إحدى عجائب العامل القدمي
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املنطقة املعروفة ذا  يشري إىل» بابل«، وقد كان اسم »كيدمي«أو » أرض شنعار«بابل يف العهد القدمي باسم  تعرف
بياء اليهود،ولكن مضمون الكلمة تغير فيما بعد حبيث أصبحت إىل أن وتعد بابل رمزاً للوثنية بالنسبة. االسم وإىل العاصمة

  .»برج«ومعناها  ،«زقورة بابل«وقد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة . يف معناها» منفى«اليهود كلمة  تعادل لدى

 
ين حىت بعد لإلشارة إىل العراق وإىل بالد الرافد» بابل» وتستخدم بعض الكتابات الصهيونية،وأحياناً اليهودية، مصطلح

واإلسالمي  يشري إىل هذه املنطقة،وحىت بعد أن ظهر العراق بوصفه جزءاً من الكيان العريب أن ظهر اسم العراق مصطلحاً
  .إرتس يسرائيل وهذا استخدام يذكِّر باإلشارة إىل فلسطني باعتبارها. بعد الفتح العريب

 

 البابليون 

Babylonians  

وقد أسس . امليالد  بابل اليت ظهرت احلياة املستقرة فيها خالل األلف السادسة قبلإىل» بابلي«كلمة  النسبة يف
استقرت فيها القبائل السامية وأوهلا األكاديون الذين  حضارة هلا أبعادها يف بابل، مث) وهم شعب غري سامي(السومريون 
وهم أيضاً قبائل (استوىل العموريون مث . سرجون األول وتبنوا كتابتها وحضارا م حتت قيادة. ق3800غزوها عام 

من سومر  على احلكم، وشيدوا ألنفسهم إمرباطورية على ضفاف ري الفرات ودجلة يف اجلزء اجلنويب (سامية
وكانت بابل آنذاك عبارة عن  ،(م. ق1530  1830(وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل يف الفترة ). العراق(

أعظم ملوكهم محورايب يف القرن الثامن عشر قبل امليالد حيث  مث ظهر. ا من املدندويالت صغرية يف ماري وبابل وغريه
  .مهمة وهو الذي وحد هذه الدويالت وقام بأعمال معمارية) شريعة محورايب(املعروفة بامسه  اشتهر مبجموعة القوانني

 
م لفترة قصرية، مث استوىل الكاشيون .ق 1595 وتعرضت البالد للضعف بعد وفاة محورايب، فاستوىل عليها احليثيون عام

أو ) م. ق1150  1530(قرون فيما يعرف باسم األسرة الكاشية  م وظلوا ا لعدة. ق1570عليها حوايل عام 
ويف الفترة  .وازدهرت إبان حكمهم احلضارة البابلية. وقد تبنى حكام هذه األسرة أمساء بابلية .األسرة البابلية الثالثة

فهيمن عليها اآلشوريون مث  (وهي قبائل آرامية أضعفت الدولة(م، ظهر األخالمو والسوتو . ق1000  1300
م، إىل أن أسس بنو . ق626  900املستمرة يف الفترة  وبعد ذلك بدأت فترة اهليمنة اآلشورية. الكاشيون مرة أخرى

 (نسبة إىل كلدة(» جلديدة أو الكلدانيةالدولة البابلية ا«مستقلة يشار إليها باسم  دولة) م. ق625يف عام (بوالسار 

 562  605(عهد نبوختنصر  وبلغت اإلمرباطورية أوج جمدها يف). مملكة ميتاين(نتيجة حتالف الكلدانيني واحلوريني 

املعلقة، مث هزم اململكة اجلنوبية وقام بتهجري قيادا إىل  الذي أعاد بناء بابل، وأنشأ أسوارها الشهرية وحدائقها) م.ق
  .ابلب
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يستوىل على  أن) م. ق539  555(وبعد موت نبوختنصر، حاول نابونيدس . بابل مع منو دولة الفرس تدهورت
لكن اإلمرباطورية سقطت دون مقاومة تذكَر  .عرش اإلمرباطورية، فقضى معظم حكمه يف واحة يف مشايل اجلزيرة العربية

  .ة الفارسيةاإلمرباطوري مؤسس) م. ق530  550(يف يد قورش األعظم 

 
الدميوقراطية البدائية اليت اختفت مع عصر محورايب حني ظهرت طبقات  كان اتمع يف بابل يتسم بشكل من أشكال

عبيد املعبد  ويف األلف األوىل قبل امليالد، كان. وكذلك العبيد) وهي طبقة ظهرت واختفت بسرعة) األحرار واملوايل
كما ازدهرت الصناعة اليت . نظم ري دقيقة ة بابل على املزارع اليت وضعت هلاوقد اعتمدت ثرو. يشكلون طبقة متميزة

وكانت بابل تنقصها املعادن واألحجار . جبانب صناعة املعادن والفخار كانت تشمل صناعة النسيج والصباغة والتطريز
والصومال واليمن  ن وعمانوكانت جتارة بابل واسعة النطاق مع اهلند والبحري. فقد كانت تستوردها واألخشاب، ولذا
ولكن، مع عصر محورايب، سيطر أصحاب رؤوس  .ويف البداية، كانت املعابد تتحكم يف االقتصاد. عن طريق البحر

وقد ترك .النقود على نطاق واسع، األمر الذي سهل التجارة احمللية والدولية وقد استخدم البابليون. األموال على التجارة
  .ق األثر يف العربانيني بعد جريهم إىل بابلالنشاط التجاري أعم هذا
 

احلرب، وهو ما ساعد  وقد طور البابليون استخدام العجالت يف. الغنائم واجلزية من املوارد األساسية للدولة وكانت
شأن يف الفلك والرياضيات، ومنهم اقتبس  وحققوا إجنازات ذات. على أن تصبح إمرباطوريتهم مترامية األطراف

 إجنازام املعمارية والفنية ذات أثر عميق يف احلضارات املعاصرة هلم واليت أتت كما كانت. نيون العلوم وطوروهااليونا

  .بعدهم، وقد تأثر العربانيون ذه املعارف بشكل عميق بعد جريهم إىل بابل
 

 باجلن والسحر، كما مل تتضمن يف البداية اإلميان وتتسم ديانة البابليني وأهل بالد الرافدين باحتوائها على قدر كبري من
 .ومل يكن النظام الكوين يف مفهوم البابليني نظاماً أخالقياً. أو باحلياة بعد املوت مفهوماً للخطيئة أو اإلحساس بالذنب

 حاول قوى الطبيعة واآلهلة اليت وكان لدى اإلنسان البابلي إحساس بتقلُّب العامل، ومن هنا كان إحساسه بالعجز أمام
وكان أعظم آهلتهم هو . احليوانات اليت يضحي ا اإلنسان دائماً أن يكتشف إرادا عن طريق التنجيم وفحص أمعاء

 وظهر مفهوم التقوى واحلساب والعقاب، كما ظهر مفهوم للعامل اآلخر أو عامل املوتى ولكن الديانة تطورت،. مردوخ

يشار إىل سائر اآلهلة  بل ظهرت أشكال من التوحيد، فكان. بالذي يستقرون فيه بعد املوت دون حساب أو عقا
  .باعتبارها جتليات لإلله مردوخ األعظم

 
كما أن كتابتهم املسمارية اليت أخذوها عن .األكادية البابليني هي البابلية، وهي اللهجة اجلنوبية من هلجات اللغة ولغة

  .أمهها ري، وخصوصاً يف جمال املالحم اليت تعد جلجامش منوقد كان هلم أدب ث. اآلشوريني السومريني قد أثرت يف
 

تشكيالن سياسيان متصارعان، ينتميان إىل  فهما، رغم أما. وجيب عدم فصل حضارة البابليني عن حضارة اآلشوريني
  .ساد املنطقة يف اية األمر واحد هو التشكيل الذي) سامي(تشكيل حضاري 
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 الكلدانيون 

Chaldeans  

. جنوب دلتا وادي دجلة والفرات هم اآلراميون الذين كانوا يقيمون يف كلدة اليت كانت تقع يف أقصى» الكلدانيون»

ويستخدم . كل بالد الرافدين بني صحراء العرب ودلتا الفرات وكان املصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرها، ليضم
قام يف القرن  لى املنطقة ابتداًء من القرن احلادي عشر قبل امليالد إىل أنالذي أخذ يف اهليمنة ع االسم لإلشارة إىل الشعب

اآلشوريني وتأسيس اإلمرباطورية البابلية احلديثة أو  بإسقاط حكم) مملكة ميتاين(السابع قبل امليالد مبساعدة احلوريني 
  .البابليون واآلراميون والكلدانيون الكلدانية اليت انصهر فيها

 
الذي أسس إمرباطورية ) م. ق562  605(، ونبوختنصر )م. ق625(نبوبوالسار  ك هذه اإلمرباطوريةومن أهم ملو

سقطت األسرة  وقد. آشور حىت احلدود املصرية وقضى على اململكة اجلنوبية وهجر سكاا إىل بابل ضخمة متتد من
  .م. ق599الكلدانية على يد قورش الثاين الفارسي يف عام 

 
متبحرون يف خمتلف جوانب املعارف؛  وظهر بينهم حكماء. ون باحلضارة البابلية القدمية وأضافوا إليها كثرياًالكلداني أخذ

وتوصلوا إىل معرفة حساب اخلسوف والكسوف، كما برعوا يف فن  .كاملهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية
 وقد أصبحت. ومارسوا كذلك فن التطريز وفن املعمار. »منجم«مرادفة لكلمة » كلداين» التنجيم حىت أصبحت كلمة

  .بابل يف عهد نبوختنصر أعظم مدينة معمورة على وجه األرض

 

  "م. ق562- 605"نبوختنصر 

Nebuchadnezzar  

اإلمرباطورية اآلشورية مبساعدة  أسقط. وأعظم ملوك الكلدانيني) البابلية اجلديدة(اإلمرباطورية الكلدانية  مؤسس
وقاد نبوختنصر محلتني ضد اململكة . م. ق605معركة قرقميش عام  ، وهزم القوات املصرية يف)مملكة ميتاين (احلوريني
من  م إلمخاد التمرد فيها، فأحل صدقيا حمل يهوياكني، ونفى مثانية آالف يهودي. ق597عام  األوىل يف: اجلنوبية

 586قاد نبوختنصر محلة أخرى عام  رة بإيعاز من مصر،وبعد بضع سنني، عندما أعاد العربانيون الك. األرستقراطيني

للعربانيني، فقد أسقط القدس ودمر اهليكل وأسر عدداً من اليهود ساقهم إىل  ورغم أن املصريني أرسلوا املساعدات. م.ق
  .وعين جداليا حاكماً لفلسطني بابل،

 

ولعل تهجير اليهود كان يهدف إلى تعمير .  المعلقةوكان نبوختنصر من كبار البناة، فهو الذي زين بابل بالحدائق
  .العاصمة
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 الشعوب واألقوام السامية األخرى : الباب الخامس

 

 العموريون 

Amorites  

، وتستخدم لإلشارة إىل أقدم شعب سامي »الغربيون» كلمة بابلية معناها» العموريون«و. »األموريون«وتكتب أحياناً 
م ضمت . ق2500يف منتصف األلف الثالثة قبل امليالد، وكون مملكة حنو عام  ام وفلسطنيمعروف أقام يف بالد الش

  .الرافدين وسوريا وفلسطني بالد

 

إىل سكان أرض كنعان قبل تسلُّل القبائل العربانية وليس العموريني  وقد اتسع استخدام الكلمة حبيث كانت تشري أحياناً
الغربية، لكنه كان حيمل يف  داللة إثنية إذ يشري إىل القبائل السامية) نقوشات القدميةيف امل(االسم أحياناً  وحيمل. فحسب

م تقريباً، كان يسيطر . ق1800ويف عام . آن واحد أحيان أخرى داللة جغرافية تتعلق بكل من سوريا وفلسطني يف
 هجرم يف أن اكتسبت املنطقة كلهااملتوسط ومرتفعات عيالم أمراء عموريون تسببت  على املنطقة الواقعة بني البحر

  ).باستثناء جيوب احلوريني(اليت احتفظت ا حىت اآلن ) العربية(صبغتها السامية 

 

حكمت بابل، كما كانت ماري  وكانت توجد سالالت عمورية عديدة تقطن مناطق خمتلفة من أمهها الساللة اليت
وكانت اململكة . وكانت حلب إحدى عواصمهم األخرى الد،عاصمة للعموريني يف أوائل األلف الثانية قبل املي

ومع ظهور حتتمس . ناحية وبالد الرافدين وبالد احليثيني من ناحية أخرى العمورية نقطة اتصال مهمة بني مصر من
  .، فرضت مصر سلطاا على العموريني)األسرة الثامنة عشرة(م .ق 1447 الثالث عام

 

إياها إذ كانوا يقيمون على   فلسطني، وجدت العموريني وبقية القبائل السامية مستوطنةًدخلت القبائل العربانية وحني
ويسيطرون على املواقع اإلستراتيجية ورؤوس التالل الواقعة يف سوريا  شاطئ ر األردن يف القرن الثالث عشر قبل امليالد

. شديد بينهم وبني العربانيني ين إىل املنطقة، وقام صراعولقد قاوم العموريون التسلل العربا. واملمتدة إىل فلسطني اجلنوبية

يشوع العموريني الذين كانوا يقطنون األرض اجلبلية قرب  وغزا. ومع ذلك، فقد هزمهم العربانيون واحتلوا أرضهم
  .وقد وقعت مملكتهم حتت سيطرة داود. التسلل العرباين فلسطني، ولكنهم بقوا بعد
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ميارسون الصيد  األمر، شعباً بدوياً يعتمد على احلمري كوسيلة أساسية لالنتقال، كما كانوابداية  كان العموريون، يف
وخصوصاً السورية األكادية ومن ذلك املؤسسات  لكنهم ما لبثوا أن أخذوا بأساليب احلضارة،. ويتصفون خبشونة الطبع

وقد ازدهرت حيام .  يف مناطق متباعدةمل تكن متجانسة بسبب انتشارهم السياسية والفكرية، وذلك مع أن حضارم
  .بالزراعة والتجارة بسبب اشتغاهلم

 

إال من حيث إا هلجة، فهي هلجة كنعانية قدمية تقابل اللهجة  ومل ختتلف اللغة العمورية يف فلسطني عن اللغة الكنعانية
  .عانية واألكاديةوقد استوعبت هذه اللغة متاماً يف اللغتني الكن. السائدة الكنعانية الغربية

 

وأكرب آهلتهم . الطبيعة عند الساميني ومل ختتلف ديانة العموريني، من حيث شكلها البدائي، عن عبادة قوى ومظاهر
كما عبدوا آهلة أخرى مثل هدد املعروف باسم رمانو . منوذج عشتار وشريكته وهي عاشرة اليت تشبه) إله احلرب(عمور 

يف  وكان هناك دجن إله الغذاء الذي عبد. وقد صار بعد ذلك البعل األعظم. عواصفإله مطر و وهو) مانع الصواعق(
  .غزة على وجه اخلصوص

 

فهو يعين سكان فلسطني كافة، والقبائل اليت حارا العربانيون » إميوري» وحينما يشري العهد القدمي إىل العموريني بلفظة
 . املصطلح يشري إىل كل عبدة األصنامأما يف الكتابات التلمودية، فإن. اخلصوص على وجه

 األدوميون 

Edomites  

مبنطقة جبل سعري اليت كان يطلَق  تشري إىل إحدى اجلماعات السامية اليت كانت تقيم يف أرض كنعان» أدوميون«كلمة 
ل عيسو الذي وهم حسب الرواية التوراتية من نس). البتراء فيما بعد) ، وكانت عاصمة ملكهم سيلع»أدوم«عليها أيضاً 

. على الصيد وقد قاموا بطرد احلوريني من املنطقة اليت استوطنوها، وعاشوا. »األمحر«، أي »أدوم» كان يدعى أيضاً

وقد احتكروا جتارة مشايل البحر األمحر . وكونوا مملكة وكانوا ينقسمون يف البداية إىل قبائل حيكمها شيخ القبيلة مث احتدوا
  .يف فترات قوم

 

األدوميون األعداء التقليديني للقبائل العربانية، فقد عارضوا وي دمرور العربانيني عرب بالدهم عند ) واملؤابيون هم(ع
القبائل العربانية حروب تبادل كل جانب فيها السيطرة على اآلخر، وكان من  وقد جرت بينهم وبني. قدومهم من مصر
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. يف أواخر حكم سليمان وقد حترر األدوميون من السيطرة العربانية. مضم شاؤول وداود أجزاء من أراضيه نتائجها أن

واستقلوا بعد حروب طويلة، غري أم صاروا فيما . م.ق 848 مث خضعوا للمملكة اجلنوبية، ولكنهم أعلنوا العصيان عام
الكلدانيون عليها، لكن   قضىوقد ورث األدوميون القسم الشرقي من اململكة اجلنوبية بعد أن. بابل بعد تابعني آلشور مث

  .األنباط زامحوهم فترة من الزمن

 

واستمر الصراع  ).8، 23/7تثنية (العربانيني واألدوميني، فإم يف شريعة موسى يعتبرون إخوة هلم  ورغم العداوة بني
وكان هريود . لسيفاليهودية والتخنت حبد ا بينهم وبني اليهود إىل أن هزمهم جون هريكانوس احلشموين وفرض عليهم

 وأثناء حصار تيتوس للقدس،. قلص شرعيته إذ مل يكن مبقدوره أن يصبح كاهناً أعظم أدومياً، األمر الذي) ملك اليهود(

وقد اختفى األدوميون . للسالم يف روما انضم األدوميون إىل العناصر العربانية املتطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه مؤيد
  .ربانينيبعد ذلك من تاريخ الع

 

ولكننا ال نعرف شيئاً عن  وكانوا يتحدثون بلهجة شديدة الشبه بالعربية،. إجنازات األدوميني احلضارية كبرية ومل تكن
كما » أدومي«وتعين كلمة . »إلواه«آهلتهم كان يدعى  ديانتهم إال أمساء بعض اآلهلة، مثل قوس وهدد، كما أن أحد

إىل  أما يف العصور الوسطى، فقد كانت الكلمة تستخدم لإلشارة. ، وخصوصاً روما»الطاغية احلكومة«جاء يف التلمود 
  .أوربا املسيحية

 

 العمونيون 

Ammonites  

قصرية من احلياة  وبعد فترة غري. سامي قدمي جتمعه، حسب الرؤية التوراتية، صلة قرابة بالعربانيني شعب» العمونيون«
وقد مسوا . م حىت القرن الثاين امليالدي.ق 1500 ة مشايل مؤاب اليت استمرت من عامشبه البدوية، أنشأ العمونيون مملك

ونشب بينهم وبني العربانيني صراع استمر طويالً تبادال أثناءه ). يف التوراة ربة بين عمون(» رباة عمون«عاصمتهم 
عمونية يف بالط سليمان   إىل امرأةويعزى. واالنتصارات، كلٌّ على اآلخر، حىت سقطت عاصمتهم يف يد داود اهلزائم

  ).مولك(أمر غوايته وعبادته الرب العموين ملكوم 
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مع الكلدانيني واآلراميني،  ، وحتالفوا)م. ق298(العمونيون على استقالهلم عند انقسام اململكة العربانية املتحدة  حصل
  .ر اهليكل بعد عودم من بابلبناء أسوا وهامجوا اململكة اجلنوبية، كما حاولوا منع العربانيني من

 

ورغم  .م. ق163السلوقية أثناء التمرد احلشموين، وأحلق م يهودا احلشموين اهلزمية عام  وقد ساعد العمونيون القوات
 كانت عالية، وهو ما أدى بعزرا وحنميا إىل حالة احلرب الدائمة بني العمونيني والعربانيني، فإن نسبة التزاوج بني الفريقني

 مثلهم مثل معظم شعوب املنطقة يف القرن التاسع قبل امليالد، تابعني آلشور فبابل مث وقد أصبح العمونيون،. التنديد بذلك

  .الفرس فاليونانيني وأخرياً الرومان، إىل أن ذابوا واختفوا

 

يربهن على أن مملكتهم   األثريالقليل عن حضارة العمونيني ألم مل يتركوا أية آثار أدبية، لكن التنقيب وال نعرف إال
. وزراعتها متطورة كما أن ذوقها الفين كان رفيعاً قد وصلت إىل مستوى عال من التطور إذ كانت حدودها حمصنة

  .أمهها ملكوم وكان العمونيون يعبدون آهلة خصب من

 

 المؤابيون 

Moabites  

 واملؤابيون. »من أبوه« سامي قد يكون معناه لفظ» مؤاب«بالنسب إىل بالد مؤاب، وكلمة  مشتقة» مؤايب«كلمة 

أم أسبق من القبائل العربانية  ساميون يرجع تاريخ استقرارهم يف فلسطني إىل أواخر القرن الرابع عشر قبل امليالد، أي
عيني من ابنته الكربى، أي أم أبناء غري شر) 19/37تكوين ) وينسبهم العهد القدمي إىل لوط. بزمن طويل يف فلسطني

يف سهل  وتقع مملكتهم. عن املؤابيني مستمدة يف أغلبها من العهد القدمي ومن مسلة امللك ميشع واملعلومات املتوافرة. له
وكان يتاخم مملكتهم العمونيون مشاالً  .مرتفع شرقي البحر امليت، حيدها مشاالً ر األردن، ومتتد جنوباً إىل أدوم

  .واألدوميون جنوباً

 

األخري من القرن  لكنهم كونوا مملكة متحدة قامت يف الربع. البداية، جمموعة من القبائل املنقسمة يون، يفكان املؤاب
فلسطني، وقبل أن تكون القوة اآلشورية قد  الثالث عشر قبل امليالد، وذلك يف فترة فقدت فيها مصر سيطرا على

اسع قبل امليالد ، فدخلوا يف حروب كثرية مع جريام مطلع القرن الت وبلغت مملكتهم مرتلة رفيعة مع. ظهرت بعد
  ).وغريهم العموريني(
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حينما منع املؤابيون القبائل العربانية من املرور بأراضيهم  وقد بدأ الصراع. وكان بني املؤابيني والعربانيني حروب كثرية
وقد . أرحيا لقضاة، وكان مقر امللك هوالعربانيون حلكم ملك مؤاب مدة مثاين عشرة سنة يف عصر ا وخضع. إىل فلسطني

أن كان الجئاً عندهم أثناء معركته مع  حارم شاؤول يف القرن احلادي عشر قبل امليالد، وغزا داود مملكتهم، بعد
  882(وقد شن عمري . أصبحت مؤاب جزءاً من اململكة الشمالية وبعد موت سليمان،. شاؤول، وبسط نفوذه عليهم

 وهو امللك(لكنهم ختلصوا من اهليمنة العربانية بعد موت آخاب وبعد اعتالء ميشع العرش  عليهم،حرباً ) م. ق871

ملك آرام دمشق على مؤاب،  وبعد موته، هجم). املؤايب القوي الذي احتفل بانتصاره ذه األحداث على حجر مؤاب
  .صغرية فانتشرت فيها الفوضى وتقلصت حدودها وحتولت مؤاب إىل مملكة

 

وقد قدموا . فحمتهم آشور من غزوات القبائل البدوية حينما ظهرت القوة اآلشورية، هادا املؤابيون وحتالفوا معها،و
 وقد فتح البابليون. يف محلته على مصر اململكة اجلنوبية، كما قدموا العون ألسرحدون املساعدة لسناخريب يف حربه ضد

قبل امليالد، وبذلك انتهى تاريخ  لها وهجروهم إىل بابل يف القرن السادسبالد مؤاب وأنزلوا مبدا الدمار، وسبوا أه
وهكذا، فإم، مع احلكم الفارسي، كانوا قد . البدوية وذاب فيها السكان اململكة املؤابية إذ استقرت فيها مجوع القبائل

  .متاماً يف املستوطنني اجلدد مث ذابوا يف األنباط انصهروا

 

يف  واستفادوا من وضعهم اجلغرايف. على الزراعة والرعي، وكانت ثروم احليوانية كبرية د مؤابولقد اعتمد اقتصا
وأشهر . ثقافتهم حىت بعد استقرارهم وظلت معامل البداوة واضحة يف. ممارسة التجارة، فازدهرت حيام االقتصادية
 البعض ببعل الذي كانت تقدم له القرابني من وهو إله يقرنه) احلرب إله(ماعبدوه من اآلهلة هو اإلله األعظم كموش 

ويبدو أن املؤابيني قد  .يف التوراة أن امللك ميشع قدم ابنه قرباناً هلذا اإلله السترضائه أثناء احلرب وقد ورد. الكباش
  .مارسوا أيضاً عادة اخلتان

 

عدة وجوه   لغةً هلم، وهي لغة تشبه العربية منكنعانية وثيقة الصلة باللهجات الكنعانية األخرى وقد اختذ املؤابيون هلجة
  .كما يدل على ذلك حجر مؤاب
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املؤابيني،علماً بأن راعوث جدة داود كانت من مؤاب، وكذا إحدى زوجات  وتحرم أسفار موسى اخلمسة الزواج من
هذا احلظر بأنه  اء التلمودولذا، فقد فسر علم). اليت بنت معبداً لإلله كموش املؤايب بالقرب من القدس وهي(سليمان 

  .على الذكور فقط دون اإلناث

 

 اآلراميون 

Arameans  

الشام حول حوران، يف تاريخ قدمي قد يكون  شعب سامي استقر يف منطقة اهلالل اخلصيب، مث يف بالد» اآلراميون«
باللغة العمورية » األحالف«و أ» الرفاق«أي (» األخالمو«مقروناً باسم  وكان االسم. القرن السادس عشر قبل امليالد

ولكن يبدو . العموريني والكنعانيني وتعد هجرة اخلابريو واآلراميني جزءاً من حركة األخالمو اليت أعقبت هجرة ).القدمية
وقد . فقد اختفى ذكر األخالمو تدرجيياً، وبرز اسم اآلراميني عوضاً عنه أن اآلراميني كانوا يشكلون اجلزء األكرب، ولذا

ينتسبون إىل آرام بن  وتقرر التوراة أن اآلراميني. م. ق1100هلم يف أيام تيجالت بالسر األول يف عام  ورد أول ذكر
فأسالف القبائل كانوا يأتون من املنطقة  .(10/22 تكوين(سام بن نوح، وأن مثة صلة عميقة بينهم وبني العربانيني 

 وقد حتدث. أصول آرامية واحتفظوا بالعالقات مع اآلراميني من خالل الزواجارتبطوا ب اآلرامية، كما أن اآلباء العربانيني

  ).26/5تثنية (» آرامياً تائهاً كان أيب« يعقوب عن نفسه وعن أبيه قائالً 

 

احلادي عشر والعاشر قبل امليالد وايار  بدأ اآلراميون يستقرون يف منطقة اهلالل اخلصيب مع ضعف آشور يف القرنني
إىل الشرق من الفرات، كما بسطوا نفوذهم على الشام وعلى سهل البقاع  ورية احليثية، وأسسوا عدة ممالكاإلمرباط

  .سلسليت جبال لبنان الشرقية والغربية الواقع بني

 

ر  الفرات يف املنطقة اليت تقع بني إقليم اجلزيرة وسوريا احلالية، وامتدت رقعتها حىت وقامت إمارة آرامية عند منحىن ر
  .»آرام النهرين» أي» آرام ارمي«اخلابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه إىل الشمال، لذلك سميت 

 

وقد سميت . اليت تقع يف السهول املنبسطة بني اجلزيرة والشام ومن اإلمارات اآلرامية اليت لعبت دوراً كبرياً إمارة بدان
. »املنبسط احلقل«العربية ومعناها » فدان«باآلرامية تساوي كلمة » دانب«يف سهل منبسط، وكلمة  ذا االسم لوقوعها

تصل إقليم الشام بإقليم اجلزيرة، وتربط بني  وكانت مدينة حوران مقر هذه اإلمارة تقع على الطرق التجارية املهمة اليت
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تألقت مدينة حوران يف ذلك العهد، و. يف جتارة العامل القدمي، واشتد ثراء أهلها مشال الشام وبالد العرب، فلعبت دوراً
  .عدت من أزهى مراكز الثقافة اآلرامية حىت

 

العربي  وراح كُتاب التاريخ. التراث العرباين، فقد كَثُر ذكرها يف كتاب العهد القدمي وإلمارة حران مكانة ممتازة يف
. طويالً قبل أن يستقروا يف فلسطني يذكرون أن أجدادهم كانوا من اآلراميني وأم عاشوا يف مدينة حران زمناً

والعهد . اآلرامية بعد خروجه من العراق وزوج ولده إسحق فتاة حرانية ويذكرون أيضاً أن إبراهيم أقام يف هذه املدينة
ة يتكلمون هلجة آرامي حافل باملفردات اآلرامية، وهو ما محل بعض الباحثني على القول بأن العربانيني كانوا القدمي نفسه

وخالصة القول إن اهلجرات اآلرامية والعربية هجرات  .قبل أن يستقروا يف فلسطني ويتخذوا هلجة أهلها من الكنعانيني
استقر اآلراميون يف اجلزء الشمايل من وادي الرافدين، وأسسوا هناك سلسلة من  وقد. سامية خرجت من وطن واحد

وقد أسس الكلدانيون  .ودولة بيت خبياين) ومركزها تل برسب(أديين الدول أمهها دولة بيت /الصغرية أو املدن الدويالت
اجلهة األخرى للتوسع اآلرامي، أي يف الغرب، نشأت دولة  ويف. دولة بيت يكيين) وهم قبائل متصلة النسب باآلراميني(

وصوبة وغريها، وقد دخلت تلك املمالك اآلرامية، يف دمشق . من أمهها صوبة ودمشق ويف سوريا أُسست دول. مسأل
اإلمارات اآلرامية يف بالد  بتكوين احتاد من) ملك آرام دمشق(وقد قام هدد عزر . صراع مع اآلشوريني والعربانيني يف

وقد . املؤابيني والعمونيني واألدوميني، وذلك ملقاومة التوسع العرباين الرافدين والشام والشعوب األخرى يف املنطقة مثل
احلرب مع سليمان  م، لكن رزين األول عاد إىل. ق980اية األمر وهزم مملكة آرام دمشق عام داود يف بد تغلب عليهم

العربانية املتحدة إىل دويلتني، نشب صراع بني  وبعد انقسام اململكة. وفرض سيطرته على معظم املمالك اآلرامية
وقد حتالف ). م. ق790 900(لى قرن واململكة الشمالية استمر ملدة تزيد ع )بزعامة مملكة آرام دمشق(اآلراميني 

فهزم ووقع يف  مع ملك اململكة اجلنوبية يف مهامجة اململكة الشمالية،) م. ق845  853(هدد األول  ملك دمشق بن
الدول واملمالك الصغرية يف املنطقة مثل اململكة  وقد جنح بن هدد أيضاً يف تكوين حتالف من املدن. األسر مث أُفرج عنه

 م. ق853مبساعدة آخاب ملواجهة اآلشوريني بقيادة شلمانصر الثالث يف معركة قرقر عام  وجهز جيشاً كبرياًالشمالية، 
اململكة اآلرامية يف آرام دمشق إىل  ووصلت. وفيما بعد، أحلق بن هدد اهلزمية بآخاب. اليت انتهت إىل نتيجة غري حامسة

الذي وسع حدود مملكته وضم جلعاد واجلليل ) م. ق838إىل  841 يف الفترة من(قمة نفوذها يف عهد أمريها حزائيل 
يد  إىل أن سقطت يف(الشمالية حتت نفوذه وكان على حكامها أن يدفعوا آلرام دمشق اجلزية  حىت وقعت اململكة

 والشمالية متأل صفحات التاريخ والواقع أن احلروب بني ملوك آرام دمشق وملوك اململكتني اجلنوبية). اآلشوريني

  .التورايت
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مث استمرت . م. ق838وجنح شلمانصر يف ضم منطقة وسط الفرات عام  ولكن القوة اآلشورية عاودت اهلجوم،
 720واحتل سرجون الثاين محاه عام . م. ق732تيجالت بالسر الثالث يف احتالل دمشق عام  اهلجمات حىت جنح

  .وسميت سوريا بامسهم ىل دويالت آشورية تابعة،وبذلك، حتولت الدويالت اآلرامية إ. م، وهجر سكاا.ق

 

ولكن الدويالت اآلرامية يف منطقة ر دجلة استمرت . سياسية فعالة وتعزى هزمية اآلراميني إىل فشلهم يف تكوين وحدة
 ووفقت يف اآلشوريني يف الثورة على) الكلدانيون يف العهد القدمي(وجنحت قبيلة كالدو اآلرامية . آشور يف اهلجوم على

  .الدولة البابلية اجلديدة الوصول إىل احلكم بعد أن عقدت حتالفاً مع امليديني، وأسست

 

العموريني والفينيقيني واحليثيني، فأقبلوا عليها واقتبسوا منها وختلصوا من  :وقد تفاعل اآلراميون مع احلضارات القائمة
احلضارات القائمة، احتفظوا  هو أن اآلراميني، رغم اقتباسهم منإال أن األمر الفريد يف هذه الظاهرة . البداوة طابع

  .والفلستيون بلغتهم ومل يستبدلو ا غريها كما فعل العربانيون

 

اآلرامية بني الناس الذين عاش اآلراميون بني ظهرانيهم مثلما  وأدى تأثري اآلراميني يف اإلمرباطورية اآلشورية إىل انتشار
الشرق  كما نشر اآلراميون حروف الكتابة اليت نقلوها عن الفينيقيني، وعلموها لعامل. وفلسطني ينحدث يف بالد الرافد

واالقتصادي توسعهم السياسي  وفاق توسعهم التجاري). وقد تعلم العربانيون حروف الكتابة منهم(القدمي كله 
ووسع اآلراميون نطاق التجارة واحتكروا . امليالدوالتاسع قبل  والفكري، كما بلغت حضارم ذروا، يف القرنني الثامن

  .أصبحت اآلرامية لغة التجارة طرق املواصالت حىت

 

وكانت لإلله إيل عند . فكانت آهلتهم كنعانية وبابلية وآشورية. قدمية وديانة اآلراميني تقوم على عبادة آهلة سامية
رامون إله العواصف والزوابع   وكان هلم إله خاص م هو هدد أواملكانة نفسها اليت يتمتع ا عند الكنعانيني، اآلراميني

وعبدت معه زوجته آتارخابتس وهي . بعد بعبادة الشمس وقد امتزجت عبادته فيما. مرسل املطر الذي خيصب األرض
  .إهلة اخلصوبة واألمومة

 

م، فكانوا يقلدون األساليب البابلية واحليثية يف بالشعوب احمليطة  ومل يتفوق اآلراميون كثرياً يف الفنون اجلميلة بل تأثروا
  .والزخرفة ويستخدمون النحاتني والنقاشني الكنعانيني العمارة
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 سوريا 

Syria  

كل الشام، أي الساحل الشرقي للمتوسط من  مصطلح إقليمي ذو جمال داليل متباين، فهو يشمل أحياناً» سوريا«كلمة 
ويف أحيان أخرى، كان املصطلح يشري إىل املنطقة اليت . اجلانب الشمايل منه ط إىلتركيا حىت مصر، وأحياناً يشري فق

  .وحدها) آرام دمشق) حتيط بدمشق

 

وقد . كانوا يبحثون عن خمرج هلم على البحر األبيض املتوسط وقد كان احلكام البابليون يهامجون سوريا دائماً ألم
وقد . م. ق2100األلف الثاين قبل امليالد حىت هجرة العموريني سوريا يف أواخر  )األكادي(حكم سرجون األول 

عشر قبل امليالد، واستمرت  على سوريا، ووصلت هذه اهليمنة ذروا يف القرن اخلامس) مملكة ميتاين(احلوريون  هيمن
هم حني قضوا ولكن. م دون اهليمنة عليها. ق1400عام  إىل أن ظهر احليثيون الذين كانوا يشنون اهلجمات عليها قبل

واستمر الصراع ). م. ق1336عام (حتت حكمهم  م، وقعت سوريا بأسرها.ق 1365على هيمنة مملكة ميتاين عام 
. املتصارعني اليت حدث بعدها نوع من التفاهم بني الطرفني) م. ق1288(واحليثيني حىت معركة قادش  بني املصريني

الفترة حيث تعود حضارة أوجاريت إىل عام  يف هذه) الكنعانية (وقد ظهرت أول حضارة حملية وهي احلضارة الفينيقية
. اكتسحت البقية الباقية من ميتاين ولكنها عادت وتدهورت بدورها م، مث ظهرت القوة اآلشورية اليت. ق1500

اميون اآلر وكان(ويف هذه اآلونة، ظهر األخالمو . البحر، هزموا احليثيني واضطروهم إىل التراجع وحينما ظهرت شعوب
أسس العربانيون مملكتهم يف ). فلسطني(كنعان  وقد بدأ التسلل العرباين يف. فغطوا منطقة سوريا مبدم وإمارام) منهم

مث سقطت . وظهر صراع حاد بني اآلراميني والعربانيني. مملكتهم يف دمشق هذا الوقت حيث كان اآلراميون يبنون أساس
مث بدأ  ٬(«Assyriaأسرييا» هي صيغة تصغري لكلمة» سوريا«(يت سوريا بامسهم يف يد اآلشوريني وسم سوريا بأسرها

  ).الكلدانية(بزوغ القوة البابلية 

 

نبوختنصر هزم  ولكن). م. ق608(مناصرة آشور، وضم املصريون سوريا مؤقتاً ) فرعون مصر(الثاين  وقد حاول خناو
م داخل اإلمرباطورية الفارسية اليت .ق 539عت سوريا عام مث وق) م. ق605(املصريني واستوىل على القدس وسوريا 

وقد دخلت سوريا الفلك اليوناين . »عرب النهر«حتمل اسم  حولت سوريا وفلسطني وقربص إىل مقاطعة فارسية
مث برزت القوة . م ولكنها مل تسلم من هجمات الفرثيني. ق64م حىت عام .ق 312 وخضعت حلكم السلوقيني من عام

اإلمرباطورية الرومانية يف  وقد أصبحت سوريا جزءاً من الدولة البيزنطية بعد انقسام. اليت صدت الفرثيني متاماً الرومانية
 ).م633) أواخر القرن الرابع امليالدي حىت الفتح اإلسالمي
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 آرام دمشق 

Aram- Damascus  

تألق جنمها . امليالد امليالد إىل القرن الثامن قبلمملكة آرامية يف سوريا يف الفترة من القرن العاشر قبل  أهم» آرام دمشق»
واآلشوريني موقف الند للند، بل بدأت تغري على أمالك  يف السياسة الدولية يف ذلك التاريخ حيث وقفت من العربانيني

د م حىت كانت آرام دمشق ق. ق1000وما أن جاء ت سنة . أمالك العربانيني يف اجلنوب اآلشوريني يف الشمال وعلى
. منطقة سوريا الشمالية سيادا على إقليم سوريا الداخلية الواقع خلف جبال لبنان، كما بسطت سيادا على بسطت

وقد ورد ذكر ذلك (وتوقف تقدمهم صوب الشمال  وظلت آرام دمشق قرنني من الزمان تناضل العربانيني وحتارم
  ).كثرياً يف العهد القدمي

هدد (النحاس، ولكن آرام  ق والعربانيني يف عهد امللك شاؤول بسبب التنافس على خاماتالرتاع بني آرام دمش بدأ
عهد داود رجح كفة العربانيني إذ هاجم إمارة دمشق وهزم  إال أن منو اململكة العربانية يف. وقف لشاؤول وصده) عزر

  .دمشق بعض الوقت ملكها واحتلت قواته مدينة

 

فقد أهدى ملك . العربانيتني يتنافسون يف التقرب من بالط دمشق نية، كان ملوك الدولتنيوبعد انقسام اململكة العربا
صراعها مع  واستغل ملوك آرام دمشق اململكة اجلنوبية يف. كثرياً من كنوز اهليكل) بن هدد(دمشق  اململكة اجلنوبية أمري

الشمالية إمارة تدين بالتبعية مللك دمشق  كةوانتزع بن هدد جلعاد واألردن منها، وأصبحت اململ. اململكة الشمالية
عندئذ كون بن هدد حلفاً عظيماً من اثىن عشر أمرياً . سطع جنم آشور م حينما. ق875وظلت تدفع اجلزية حىت عام 

والتقوا مجيعهم يف  .اململكتني العربانيتني، كما اشترك ملك محاة ودخلت املدن الفينيقية يف التحالف وانضم له ملوك
م، حاصر . ق805ويف عام . اآلشوريون بعدها م اليت مل تكن نتيجتها حامسة وتراجع. ق853ركة قرقر عام مع

واستغل ملوك اململكة الشمالية الفرصة الستعادة بعض . إتاوة ضخمة هلم اآلشوريون دمشق وأجربوا ملكها على دفع
. آشور ضد) م. ق738عام (معها مرة أخرى كانت آرام دمشق قد احتلتها من قبل، وذلك بالتحالف  املناطق اليت

سكاا وأى وجودها كدولة  م، فنهبها وهجر. ق732  733لكن تيجالت بالسر الثالث جرد محلة عليها عام 
  .مستقلة

 

 آرام نهرايم 

Aram- Naharaim  
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، وهي »رين«رية القدمية باسم آرام رامي يف الوثائق املص وقد جاء ذكر. »آرام النهرين«عبارة معناها » آرام رامي»
اليونانيون  وملا ترجم. أسسها اآلراميون مشايل سوريا يف اية القرن الثالث عشر قبل امليالد دويلة من الدويالت اليت

وحبسب الرواية التوراتية، أتى معظم . »النهرين بالد ما بني«، أي »ميزوبوتاميا«التوراة إىل اليونانية أطلقوا عليها اسم 
  .آلباء اليهود من هذه املنطقةا

 

  "م. ق842- 900"بن هدد 

Ben- Hadad  

  :ثالثة من ملوك آرام دمشق اسم» بن هدد»

 

وحتالف معه ضد بعشا ملك ) م. ق886  908(اجلنوبية   ملك حكم آرام دمشق يف زمن آسا ملك اململكة 1
  .اململكة الشمالية

 

م ولكنه . ق856عام  الذكر، وقد أعلن حرباً على اململكة الشماليةابن أو حفيد بن هدد ملك آرام دمشق سابق   2
  .م. ق853شلمانصر الثالث اآلشوري عام  ولكن آخاب أطلق سراحه وحتالف معه يف احلرب ضد. هزم وأُسر

 

 الية،وقد هزم ثالث مرات على يد يهوآحاز ملك اململكة الشم. والثامن قبل امليالد  ملك حكم بني القرنني التاسع 3

  .ولكنه عاد واسترد املدن اليت كان قد فقدها

 

  الكنعانيون

Cannanites  

وهو الصبغ الذي كان » الصبغ القرمزي» ، وهي كلمة حورية تعين»كنعان«هي صيغة النسب إىل » كنعاينّ«كلمة 
. سل كنعان بن حام بن نوحأنساب سفر التكوين، فإن الكنعانيني هم ن وتبعاً جلدول. الكنعانيون يصنعونه ويتاجرون فيه

لتربير احلروب اليت  العهد القدمي باعتبارهم من احلاميني مع أم من الساميني ولغتهم سامية، وذلك رمبا وقد صنفوا يف
  .نشبت بينهم وبني العربانيني
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السورية، ورمبا   الصحراءالواقع، قبائل سامية نزحت منذ زمن بعيد من صحراء شبه اجلزيرة العربية أو لكن الكنعانيني، يف
، )بعد العموريني(وهم ثاين مجاعة سامية  .يكون قد مت ذلك يف النصف األول من األلف الثالث يف شكل هجرات مكثفة

ولذلك، فإن االختالف . وينتسب الفريقان إىل موجة اهلجرة نفسها. كنعان لعبت دوراً مهماً يف تاريخ سوريا وأرض
لتأثريات سومرية   وقد نشأ االختالف نتيجة أن العموريني أقاموا يف مشايل سوريا فتعرضوا.يكون معدوماً بينهما يكاد

  .ولذلك كان تأثرهم باملصريني واحليثيني والعرب بابلية، بينما كان مركز الكنعانيني اجلغرايف يف أرض كنعان والساحل،

 

الفرع  ة، كما أن اللغتني الكنعانية والعمورية منالعموريني والكنعانيني هو اختالف يف اللهج واالختالف اللغوي بني
وقد بقيت سيادة . يضم العربية السامي الشمايل الغريب الذي يضم العربية ويتميز عن الفرع اجلنويب الغريب الذي

» كنعان«وقد أصبحت لفظة . سحيق وحىت التهجري البابلي الكنعانيني يف أرض كنعان كشعب وقوة حضارية منذ زمن

وهو » فينيقي«دون أي مدلول عرقي، بل كانت تتسع أحياناً لتصبح مرادفة لكلمة  على مجيع سكان البالدتطلَق 
  .يوافق عليه كثري من املؤرخني استخدام

 

، ضمت )م. ق1786  2000(ففي األسرة الثانية عشرة . بالتاريخ املصري ويرتبط تاريخ الكنعانيني إىل حد كبري
  .لرخاء عن طريق االجتار مع وادي النيلفعمها ا مصر أرض كنعان،

 

الكنعانيني إىل  يف أواسط القرن الثامن عشر قبل امليالد، ومجعوا أعداداً كبرية من املرتزقة وقد غزا احلوريون أرض كنعان
 الذين احتلوا مصر إىل أن طردهم أمحس عام »اهلكسوس«وهذه اجلماعة هي اليت يطلَق عليها اسم . جانب العربانيني

وبدخول الكنعانيني يف فلك احلكم . بضم أرض كنعان) م.ق 1450  1500(م، مث قام حتتمس الثالث . ق1570
ضعف  ولكن مع. ، نعمت كنعان مرة أخرى باهلدوء واالستقرار بسبب تدفق التجارة)الثامنة عشرة يف األسرة(املصري 

اليت طلبها، متكن اخلابريو من   كنعان باملعوناتالدولة املركزية يف مصر يف عصر إخناتون، وفشلها يف تزويد حاكم
ويف . عادت كنعان إىل اهليمنة املصرية مرة أخرى) م.ق 1200  1320(ومع قيام األسرة التاسعة عشرة . التسلل إليها

 وغريهم، ، فاختلط العربانيون بسكاا من الكنعانيني)م. ق1200  1250(العرباين يف كنعان  هذه الفترة بدأ التسلل

  .واستوعبوا حضارم واستوعبوا فيها
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 مجاعات صغرية على رأس كل منها ملك يعيش يف مدينة حمصنة تعد املدينة األم، حوهلا وكان الكنعانيون ينتظمون يف

وال . الدويالت املدن يف حالة نزاع مستمر وقد كانت هذه. أرض مزروعة تتناثر فيها القرى اليت تعد بنات املدينة األم
  .أرحيا وبيسان وجمدو: كنعانية واضحة، مثل تزال معظم املدن يف فلسطني حتمل أمساء

 

كما استخدموا الذهب والفضة يف . ومجعوا بينه وبني القصدير إلنتاج الربونز والكنعانيون أول من اكتشف النحاس
والسيما القرمز واألرجوان  ة األصباغوازدهرت عندهم أيضاً صناع. العاج، واستعملوا احلديد يف مراحل متأخرة تطعيم

التجارة، واشتغلوا بزراعة الكروم والنب واحملاصيل األساسية،  وهم الذين اخترعوا السفن فازدهرت. اللذين اقترنا بامسهم
  .والزيتون القمح والعنب: مثل

 

دول متصارعة، وقاموا / مدنبسبب انقسامهم إىل وقد برع الكنعانيون يف فن البناء وإنشاء القالع والتحصينات، رمبا
 وكانت األبنية الدينية تتكون، يف الغالب، من أراض يف العراء حتيط ا أسوار. إليها بأعمال هندسية ضخمة إليصال املياه

بناؤها، وهي أبنية أقرب إىل منط  وكان للمدن الكبرية معابد مسقوف. وكانت تضم مذحباً وحجرة أو أكثر مبنية باحلجر
وخصوصاً يف النحت، باملصريني والبابليني، كما تأثروا بفنون الشعوب  وقد تأثر الكنعانيون يف فنوم،. ينأرض الرافد

مثلها مثل سائر أحناء  كما كان حفر الصور البارزة فناً مزدهراً نسبياً يف كنعان. املنطقة واستوعبتها األخرى اليت غزت
ولكن اجلزء األكرب من . املشهور لإلله بعل يف أوجاريت النصبفثمة أنصاب حمفور عليها ك. الشرق األدىن القدمي

البارز  زخارف على أشياء صغرية وجد أمهها يف أوجاريت مثل الطبق الذي رسم عليه بالذهب الرسوم البارزة الكنعانية
  .أدوات الزينةاحلُلي وغريها من  والشيء نفسه ينطبق على. وقد انتشر استعمال األختام وتقدمت صناعتها. منظر صيد

 

وقد استعار منهم الفينيقيون، كما أخذ عنهم العربانيون فيما بعد، . الكتابة يعد الكنعانيون أول من اخترع حروف
بعل واإلهلة عنت و  واألدب الكنعاين الذي وصلنا هو أساساً من الشعر، وأهم األعمال األدبية ملحمة اإلله .أجبديتهم

امللحمة حول قصة ذبح بعل ونزوله إىل مملكة املوتى اليت  وتدور. ه البحر، وتنتهي بانتصار بعلتبدأ بالصراع بني بعل وإل
 .اختفاء بعل إىل توقُّف احلياة على األرض، وهنا تأيت اإلهلة عنت باإلله موت وتذحبه حيكمها اإلله موت حيث يؤدي

الفصول، فاإلله بعل مثالً إله   معظمها على دورةوتقوم القصة يف. وهكذا يعود بعل إىل األرض ومعه اخلصوبة والوفرة
  .إله اجلدب واملوت وحيل حمل بعل يف الصيف املطر واخلصب وحيكم األرض من سبتمرب إىل مايو، وموت
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. كنعان تعددية سامية كان هلا أعمق األثر يف التفكري الديين للعربانيني بعد تغلغلهم يف وديانة الكنعانيني ديانة خصب

. السامية القدمية حول هذا املوضوع سوف نورد بشيء من التفصيل ما ورد يف كتاب موسكاين عن احلضاراتولذا، ف

مستوى أدىن كثرياً من دين أرض الرافدين، ويتبدى هذا بأجلى صورة يف  وأول ما يروع املرء يف الدين الكنعاين أنه ذو
  .واهتمامه الغليظ بالعناصر اجلنسية قسوة بعض طقوسه

 

 فاآلهلة الكنعانية كثرياً ما تتبادل صفاا وصالا، بل. ذات طابع غري حمدد أو ثابت ا يسترعي االنتباه أيضاً أن آهلتهومم

يرجع من ناحية إىل انعدام  وهذا. وجنسها أيضاً، حىت ليصعب أحياناً أن نعرف حقيقة طبيعتها وصالا بعضها ببعض
مثة طبقة من الكهان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين   إىل أنه مل يكنالوحدة بني الكنعانيني، ومن ناحية أخرى

  .كما يف أرض الرافدين

 

كما أن هذه . بني اآلهلة اليت يعبدها اجلميع أما هذه اآلهلة، فقد كان هلا يف الغالب مكان. وكان لكل مدينة آهلتها اخلاصة
ويتمثل هذا كأحسن ما يكون . املشتركة لآلهلة أو مظهراً معيناً من مظاهرهاالوظائف  اآلهلة كانت متثل وظيفة معينة من

  .بعبادات تلك املدينة إال أحياناً نصوص أوجاريت، فهي تذكر آهلة وأحداثاً تتعلق باآلهلة وال تتصل اتصاالً مباشراً يف

 

 ،مث استعملته شعوب كثرية علماً على اإلله»إله«هذا االسم امساً سامياً عاماً معناه  كان.وكان إيل رأس آهلة الكنعانيني

) عند منبع النهرين(كنعان  وقد ظل اإلله الكنعاين شخصية بعيدة غامضة بعض الشيء،فهو يسكن بعيداً عن. األكرب

  .اإلهلة أشري املذكورة يف التوراة ويقلّ ذكره يف األساطري عن ذكر اآلهلة األخرى، وزوجته هي

 

) وليس علماً(هي يف األصل اسم عام » بعل«وكلمة . جمموعة أخرى من اآلهلة كنعانية ومركزوكان بعل أبرز اآلهلة ال

والربق واملطر واإلعصار  ولكن بعل األكرب كان إله العاصفة. ، وهلذا فقد أمكن إطالقه على آهلة خمتلفة»سيد» ومعناه
  .كاإلله هدد لدى البابليني واآلراميني

 

إهلهم القومي وذلك  فهذا االسم يظهر بني العمونيني علماً على. »ملك«ى مشتقة من االسم آهلة كنعانية أخر ومثة أمساء
ملك «أي » ملك قرت«اختصار عبارة » ملقرت» وإله صور يشتق امسه من الكلمة نفسها فهو. »ملكوم«يف الصيغة 

  .»املدينة
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وترتبط . سامية أخرى يت جندها أيضاً يف روايات دينيةالعنصر املذكر يف جمموعة آهلة الدورة النباتية ال والواقع أن بعل هو
أو (وثانية هاتني اإلهلتني ترد يف التوراة باسم عشتارت  .به يف هذه اموعة إهلتان من آهلة اخلصب مها عنت وعشتارت

  بني صفيتوجتمع هاتان اإلهلتان. صنو عشتر يف أرض الرافدين وهلا نفس خصائصها تقريباً وهي) مجعاً بصيغة عشتاروت

وعنت . املالمح والرموز اجلنسية والصور اليت متثلها تربز. البكارة واألمومة رغم تعارض هاتني الصفتني يف الظاهر
يصورمها األدب والفن قاسيتني، متعطشتني إىل الدماء، يسرمها  وكثرياً ما. وعشتارت مها إهلتا احلرب يف الوقت نفسه

وهذا  .اخلصب عشتارت، فينتج عن تلك الزجية اخلضرة اليت تكسو األرض يف الربيعبعل بإهلة  ويتزوج. تذبيح الرجال
  .الزواج املقدس، الذي يتخذ صفة رفيعة، يصبح فيما بعد احتاداً بني يهوه وشعبه

 

يف وكان هذا اإلله يعبد . يفعل النبات وتكتمل جمموعة آهلة اخلصوبة باإلله الشاب الذي ميوت مث ينهض من جديد كما
، وقد كانت له نفس خصائص اإلله البابلي »سيد«سامية معناها  ، وهو اسم مشتق من كلمة»أدونيس«جبل باسم 

  .متوز

 

ويرجع هذا إىل . كنعان والقمر مكان حمدد على حنو ظاهر بني القوى الطبيعية املختلفة اليت كانت تؤهلها وكان للشمس
أن أمهية الشمس والقمر كانت تقلُّ شيئاً فشيئاً  لى أن من املقطوع بهع. نسبة خصائص الشمس والقمر إىل آهلة أخرى

  .بني الشعوب السامية

 

. التوفيقي الذي تتسم به حضارم الكنعانيني عبدوا آهلة عدة أخذوها عن املصريني أو البابليني،وهنا يتجلى الطابع مث إن

  .آهلة اليونانالكنعانية و وقد حدث ارتباط واندماج،فيما بعد، بني اآلهلة

 

للكنعانيني إال على حنو جزئي ناقص، فلدينا قدر معين من املعلومات املباشرة  وال ميكننا اآلن التحقق من احلياة الدينية
يف هذا الصدد ما يف  ولكن ال يزال أكرب مصدر لنا. من وثائق أوجاريتية قصرية أمكن قراءة جانب منها فقط نستمده

  .ات غري مباشرةالعهد القدمي من معلوم
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حداً ميكن مقارنته مبا  الكهانة بلغت يف تطورها مرتبة عالية بعض الشيء، ولكنها بالطبع مل تبلغ من التنظيم ويبدو أن
وسدنة املعابد والبغايا املقدسات، كما كان مثة عدد غري قليل  فهناك ذكر للكهنة الكبار. بلغته الكهانة يف أرض الرافدين

وليست  .ولدينا، أخرياً، طائفة خاصة هي طائفة األنبياء. نصوص أوجاريت إىل بعض طقوس التنبؤ وتشري. من املتنبئني
الكنعاين فهماً تاماً، ولكنهم على أية حال  لدينا املعلومات الضرورية اليت متكننا من فهم مكام ووظيفتهم يف الدين

  .مجاعة يسرائيلله نظري مهم بني  ميثلون مظهراً من مظاهر الدين الكنعاين

 

وهو ما يتوقَّع من دين (صورة املعابد املعروفة، فقد شاعت هياكل العراء  ومل تكن أماكن العبادة كلها أو معظمها يف
خاصة، وهذه هي األماكن  اليت كانت تقام بالقرب من األشجار أو الينابيع أو على التالل بصورة) الطبيعة أقرب إىل

وكان هيكل العراء يتكون من أرض حماطة بسياج ). »باما» باموت ومفردها: بالعربية( التوراة املرتفعة اليت تتحدث عنها
 آخر حجر مقدس يعتقَد أنه حجران أو أنه مسكن اإلله، وهذه هي الفكرة اليت أثرت يف تضم مذحباً وفيها قبل أي شيء

  .مجاعة يسرائيل فيما بعد

 

وكانت القرابني اآلدمية تقدم مثالً . جانب القرابني احليوانية املألوفة  البشر إىلوكانت القرابني الكنعانية تضم ضحايا من
وقد تردد القول بأن الكنعانيني  .الكوارث العامة الشديدة باعتبارها أعظم قربان ميكن أن يقدمه اإلنسان إىل اآلهلة يف

وليس مثة أدلة مقنعة على وجود مثل . ري مقطوع بهلكن هذا أمر غ كانوا يقدمون قرابني من األطفال عند تشييد املباين،
  .يف اهلياكل العظمية اليت اكتشفت أثر يدل على املوت قتالً هذه القرابني إذ ليس

 

 وكانت هذه العادة جزءاً من عبادة. أخرى تنم كذلك عن مستوى ديين منخفض هي زىن الطقوس وكانت هناك عادة

  .تطور الدين الكنعاين  آهلة كنعان، وقد بطل استعماهلا فيما بعد بفضلاخلصوبة اليت ذكرناها عند احلديث عن

 

وهذا يشري إىل اإلميان حبياة أخرى بعد . باهلدايا اليت كانت توضع يف القبور ويستدل على عبادة املوتى يف املنطقة كلها
  .قيقولكن ليس لدينا من الوسائل ما حندد به طبيعة هذه العقيدة على حنو د املوت،

 

والعادات والصفات الدينية اليت متيز ا  استوعب العربانيون احلضارة الكنعانية املادية، كما اتبعوا كثرياً من العبادات وقد
واملغنون األوائل يف اهليكل كنعانيون، . كنعان، كما اختذوا لغتها لغة هلم وتعلَّم العربانيون الزراعة يف. الكنعانيون
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وكانت األمساء . الكنعاين ا كلٌّ من داود وسليمان موسيقى كنعانية، والشعر العربي متأثر بالشعراليت عزفه واملوسيقى
بعل (بعل يداع «وداود مسى ابنه » )رجل بعل(إيش بعل » العربانية حتمل طابعاً كنعانياً، فابن شاؤول كان يسمى

. الكنعاين  فتصميم اهليكل موضوع وفقاً لتصميم املعبدالديين عند العربانيني ذا أصل كنعاين، وقد كان البناء. »)يعرف

  .وبعض التحرميات مثل طبخ اجلدي يف لنب أمه هي عادات كنعانية قدمية

 

قد تزاوجوا معهم واقتبسوا ) كما بينا(اليهود القدامى  ويحرم العهد القدمي عبادة آهلة الكنعانيني أو التزاوج معهم، مع أن
  .إهلهم بعل بدواكثرياً من طقوسهم وع

 

كما يرفضون . متاماً على يد العربانيني أو أم ذابوا فيهم ويروج الصهاينة لوجهة النظر القائلة بأن الكنعانيني قد أبيدوا
األقوى  العالقة بني هذين الشعبني الساميني عالقة تبادلية يلعب فيها الكنعانيون دور الشعب وجهة النظر القائلة بأن

تدافع عن فكرة العالقة التبادلية بني  ولكن حركة الكنعانيني احلديثة يف إسرائيل. رة األكثر تفوقاًوصاحب احلضا
 .املعروفة برنامج سياسي خيتلف يف بعض الوجوه عن الربامج الصهيونية العربانيني والكنعانيني، وتخلُص من ذلك إىل

 

  األقوام الكنعانية السبعة

Seven Cannanite Nations  

واليت كانت تقطن يف أرض كنعان وكان عددها  هي األقوام اليت يرد ذكرها يف العهد القدمي» قوام الكنعانية السبعةاأل«
 القينيني والقرتيني والقدمونيني واحليثيني والفرزيني والرفائيني والعموريني وقد أتى ذكر. يزيد على سبعة أحياناً

؛ 29 13/28؛ عدد 21 15/19تكوين (سيني واحلويني واحلوريني والكنعانيني واجلرجاشيني واليبو) األموريني)
  ).9/20؛ ملوك أول 7/1؛ تثنية 24/11يشوع 

 

ويتحدد . تدهورها األقوام ال يرد ذكره إال يف العهد القدمي، كما أن بعضها ال يأيت ذكره إال يف مرحلة وبعض هذه
ويتحدث العهد القدمي عن إبادة بعض . العرباين لكنعان )التسلل(اهتمام العهد القدمي ذه األقوام مبقدار عالقتها بالغزو 

 والواقع أن ما حدث هو تسلل عرباين عن طريق الغزو وعن طريق التزاوج. اآلخر وهزميته هذه األقوام وعن دحر البعض

  .قبائلمعظمها جتمعات  ، ولكن الواقع أن»شعوب«أو » كأمم«ويشري العهد القدمي إىل هذه األقوام . والتفاعل
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وترد إشارات عديدة إىل العرب يف كتابات . هذه األقوام الكنعانية ويف الوجدان الصهيوين، ينظَر إىل العرب باعتبارهم
نون الذي يعرفه أطفال  ومن هنا تتزايد أمهية يوشع بن. باعتبارهم كنعانيني ويبوسيني وعماليق جتب إبادم جوش إميونيم

  .قاد عملية إبادة األقوام الكنعانية فة باعتباره البطل العرباين الذياملدارس اإلسرائيلية خري معر

 

  "بنو عناق"العناقيون 

Anakim  

وقد هزمهم . سهول غزة وأشدود وجات مجاعة إثنية كانت تعيش باألراضي اجلبلية يف كنعان ويف» العناقيون«
كن يوشع بن نون فشل يف طردهم من غزة وأشدود ول. األراضي اجلبلية العربانيون وطردوهم بقيادة يوشع بن نون إىل

اجلواسيس  ولذا، قال. ضخام البنية ويوصفون باجلبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم يف احلرب وكان بنو عناق. وجات
وقد رأينا هناك اجلبابرة بين عناق فكنا يف  ومجيع الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة،« : العربانيون عند عودم

ويقال . وقد يكون بنو عناق بطناً من بطون العموريني). 33  13/32عدد ) »عيننا كاجلراد، وهكذا كنا يف أعينهم أ
  .الرفائيني ورمبا كانُ جليات منهم إم من

 

 القنزيون 

Kenizzites  

، وقد ورد ذكرهم يف )15/19تكوين ) هم أحد األقوام الكنعانية السبعة اليت ورد ذكرها يف العهد القدمي» القرتيون«
  .املدونات احليثية

 

 الفرزيون 

Perizzites  

التسلل  الكنعانية السبعة اليت ورد ذكرها يف العهد القدمي واليت كانت يف أرض كنعان قبل هم أحد األقوام» الفرزيون«
 «Perazan بريزان«تعين معروف، ولعلها  ومعىن الكلمة غري. العرباين، ومل يستعبدهم العربانيون إال يف زمن سليمان

  .»حديد«أي » بريزي«مبعىن الكلمة احليثية  ، ورمبا كانت»األرض اخلالية أو الفضاء«أي 
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  "بنو القين"القينيون 

Kenites  

قبيلة أو أهل مدين كانوا مستقرين على خليج  وبنو قني بطن من بطون. »صانع«أو » حداد«اسم سامي معناه » قيين»
 وقد كان القينيون جماورين للقرتيني الساكنني يف. وعادةً ما يقرنون باملدينيني نقب وصحراء سيناء،العقبة بصحراء ال

  .أدوم

 

وبعد التسلل العرباين، . الصحراء يف فترة التيه مع العربانيني، وأرشدوهم عرب) حسب الرواية التوراتية(حتالف القينيون 
لكن يبدو أن أعداداً منهم عادت إىل الصحراء مرة أخرى أو لعلهم ذابوا و. يهودا استوطنوا كنعان وانضموا إىل قبيلة

وأن موسى تلقى أسرارها على  ، وأن عبادة يهوه كانت عبادم،)محا موسى(ويقال إن منهم يثرون . يف قبيلة يهودا متاماً
  .نه يبين أثر عبادة القينيني الوثنية فيهويرى نقاد العهد القدمي أ ويعتبر املصدر القيين أقدم مصادر العهد القدمي. أيديهم

 

 الرفائيون 

Rephaim  

وقد ورد ذكرهم يف . السبعة اليت كانت تستوطن أرض كنعان قبل التسلل العرباين من األقوام الكنعانية» الرفائيون»
الكلمة تستخدم أحياناً يف  وكانوا يتسمون بضخامة القامة، ولذا فإن. أسفار التوراة ويف بعض املصادر القدمية عديد من

  .إثنية أو عرقية حمددة وليس مبعىن عضو يف مجاعة» ضخم«العهد القدمي مبعىن 

 

  الجرجاشيون

Girgashites  

ويبدو أم كانوا . التسلل العرباين هم أحد األقوام الكنعانية السبعة اليت كانت تعيش يف كنعان قبل» اجلرجاشيون»
ولكن، . احمليطة مبدينة القدس، كما يبدو أم كانوا على عالقة باليبوسيني دن، يف املنطقة اجلبليةيسكنون غريب ر األر

التوراتية، حاول  وحبسب الرواية. إىل صيغة امسهم، يذهب بعض الباحثني إىل أم يعودون إىل أصل حوري واستناداً
  .اجلرجاشيون الوقوف يف وجه التسلل العرباين
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وام اجلرجاشيون  التلمود مفادها أن اجلرجاشيني هربوا إىل أفريقيا بعد أن تسلل العربانيون إىل كنعان، وتوجد رواية يف
  .العربانيني بأم سارقو األرض

 

 الحويون 

Hivites  

. مشايل أرض كنعان حينما تسلل إليها العربانيون هم أحد األقوام الكنعانية السبعة اليت كانت تقطن يف» احلُويون»

وحسب رواية . »حواء«ويقرن بعض العلماء امسهم بكلمة » خميم«أو » قرية» واالسم مأخوذ من لفظ عربي معناه
ومثة نظرية ثالثة تقول  .يف معظم األحيان» حوري«حينما ترد يف الترراة تكون حتريفاً لكلمة » حوي«كلمة  أخرى، فإن

مترادفان، وأم هاجروا إىل كنعان يف الوقت نفسه الذي  إن احلويني كانت تربطهم صلة قرىب باآلخيني وأن االمسني
  .ويبدو أن عالقة احلُويني بالعربانني كانت طيبة. اليونان هاجر فيه اآلخيون إىل

 

  اليبوسيون

Yebus ites; Jebusites  

م الذين بنوا هذه املدينة املتامخة للقدس، وه عاشوا يف املناطق املرتفعة. هم أحد األقوام الكنعانية السبعة» اليبوسيون«
 ولقد ظل اليبوسيون حمتفظني. هو أحد األمساء القدمية للقدس» يبوس«و. »السالم مدينة«أي » أورو  سامل«ومسوها 

  .تفتح إال يف عهد داود باملدينة مدة طويلة بعد أن استوطنتها القبائل العربانية النازحة من كنعان، فلم

 

. هذا، أخضعهم داود هليمنته، وجندهم سليمان يف أعمال السخرة ومع. مقاومتهم للعربانينيوقد عرف اليبوسيون بشدة 

. بناء سور اهليكل استقالهلم بعد سقوط اململكة اجلنوبية، وحاولوا فيما بعد منع اليهود العائدين من ولكنهم استعادوا

وقد ذاب . ما يدل على أن أصوهلم قد تكون حوريةوهو  وكانت ديانة اليبوسيني مزجياً من العقائد السامية واحلورية،
  .القرن السادس قبل امليالد اليبوسيون يف األقوام األخرى بعد

 

  اإليطوريون

Itureans  
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القبائل العربية اليت استوطنت  واإليطوريون من. أحد أبناء إمساعيل» إيطور«كلمة منسوبة إىل » إيطوري«كلمة 
وقد حارب اإليطوريون العربانيني أيام . املوجودة من قبل) اإلمساعيلية) ائل العربيةفلسطني، واتصلت بغريها من القب

البقاع واستقروا يف مشايل  اجتاحوا يف أواخر القرن األول قبل امليالد مدن السواحل الفينيقية وأسسوا مملكة يف شاؤول، مث
  .اجلليل بفلسطني

 

وهودهم ) م. ق104  105(كملها ابنه أرسطوبولوس األول محلة ضدهم، وأ قاد امللك احلشموين جون هريكانوس
اهليلينية، كما أم  وتدل أمساء ملوك اإليطوريني على تأثرهم باحلضارة. أبوه مع األدوميني من قبل عنوة كما فعل

  .فلسطني انصهروا مثل األنباط وغريهم من القبائل العربية يف سكان

 

  الفينيقيون

Phoenicians  

مرادفة لكلمة  »فينيقي«ولقد صارت كلمة . باحلورية» كنعان«أو » الصبغ األرجواين«يونانية تعين  كلمة» فينيقي»
وظلوا على هذه التسمية حىت العهد  ،»الكنعانيني«وكان الفينيقيون يسمون . م. ق1200حوايل عام » كنعاين«

ا بشعوب البحر اليت أتت من إجية واستقرت يف كانوا قد امتزجو الروماين، وهذا يعين أم كانوا من الساميني وإن
  .بالدهم

 

الساحل الشرقي للبحر املتوسط ، وعند  الدول اليت تركزت مشاالً على/ينطبق أساساً على املدن» فينيقي«ولكن االسم 
.  يف حاالت اخلطرالدول الفينيقية مل تكون أية حتالفات فيما بينها إال/املدن والواقع أن. سفوح جبال لبنان لالحتماء ا

  .عالقات جتارة ناجحة هذه املدن متارس الصناعة والتجارة اخلارجية، وقد نشأت بينها وبني اليونان وكانت

 

اليت كانوا حيجون إليها سنوياً إلقامة االحتفاالت آلهلتهم والسيما  ومن أشهر املدن الفينيقية مدينة جبيل العاصمة الدينية
ممثلو املدن الفينيقية  املهمة األخرى مدينة طرابلس، وقد كانت مدينة سياسية جيتمع فيها سنوياًومن املدن  .اإلله أدونيس

اليت اشتهرت بالتجارة ) صيدا(األخرى املهمة مدينة صيدون  ومن املدن. لبحث شئوم العامة ولتبادل اآلراء واخلربات
جتارا  قرنني العاشر والسادس قبل امليالد، وأصبحتوصلت إىل أوج ازدهارها فيما بني ال البحرية، ومدينة صور اليت

  .مزدهرة ومرحبة يف عهد حريام األول
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حىت عهد رمسيس الثاين، ) م. ق1500(من الفترة اليت أعقبت طرد اهلكسوس  ولقد سيطر املصريون على فينيقيا
  .استقالهلم الكامل ينيقيون علىمث حصل الف. الذي كان فيه احليثيون يسيطرون على املدن الشمالية وذلك يف الوقت

 

كما أثَّرت ديانة الفينيقيني يف حياة . حريام ملك صور مع سليمان فتحالف. وكان الفينيقيون على عالقة وثيقة بالعربانيني
  .أي يف العبادة اليسرائيلية العربانيني الدينية،

 

د، ولكن هذه املدن وقعت حتت حكم البابليني إىل أن الثامن قبل امليال وقد أخضعت آشور معظم املدن الفينيقية يف القرن
اكتسبت فينيقيا طابعاً  ومع ظهور اإلمرباطورية اليونانية، سرعان ما. حتت سيادة اإلمرباطورية الفارسية دخلت بأكملها

وقد . ينيقيةمع غريها من املدن الف. م. ق64مجيعاً عام  واستقلت بعض املدن الفينيقية إىل أن أخضعتها روما. هيلينياً
  .بعد الفتح العريب اكتسبت فينيقيا صبغة عربية

 

. ومن أشهر صناعام، الصباغة والزجاج والنسيج. بالتجارة والصناعة مل يهتم الفينيقيون بالزراعة وإمنا كان اهتمامهم

املستعمرات املختلفة يف  وقد أسسوا. الفينيقيون بصناعة السفن واملالحة، كما أم يعدون أول أمة حبرية وقد اشتهر
والربتغال، كما تاجروا مع بالد العامل املعروفة آنئذ كافة  حوض البحر األبيض املتوسط يف قرطاجة وقربص وإسبانيا

  .الدولية وسيطروا على التجارة

 

. د شعوب املنطقةيف نشر حروف الكتابة اليت تطورت عن وإليهم يعزى الفضل. وساهم الفينيقيون يف تقدم علم اجلغرافيا

فهي ديانة  أما ديانتهم،. وأهم آثارهم املعمارية هيكل امللك سليمان. الفينيقيون باليونان ومصر ومن الناحية الفنية، تأثَّر
لكل  مجيع املدن الفينيقية، كما كان خصب سامية تشبه الديانة الكنعانية من عدة وجوه، فكانوا يعبدون عشترت يف

  .أم كانوا يؤمنون باحلياة بعد املوت ومثة أدلة تشري إىل. احملليمدينة فينيقية إهلها 

 

  "م. ق935- 970"حيرام 

Hiram  
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وهو ملك صور الذي شيد هياكل . »يرفع األخ«ومعناه » أحريام«لفظ عربي وفينيقي اختصار لكلمة » حريام«لفظ 
  .لعشتاروت

 

رصيفاً  كان يود تطوير مملكته جتارياً، ولذا فقد وسع مدينته وبىنويبدو أنه . داود وسليمان كان حريام صديقاً لكلٍّ من
وقدم حريام أخشاب األرز . عن الذهب واشترك مع سليمان يف إرسال بعثة حبرية إىل أوفري للبحث. على اجلانب الشرقي

ه سليمان احلنطة والزيت ومقابل ذلك، قدم ل. يف جتهيز اخلشب واحلجر والسرو لبناء اهليكل، والصناع املهرة ليساعدوا
  .من فلسطني ومقاطعة صغرية

 

  .ليصنع األجزاء النحاسية يف اهليكل كاألعمدة) امللك) كان يطلَق على الصانع الذي أرسله حريام» حريام«كما أن اسم 

 

  المدينيون

Midianites  

يف منطقة  كان املَدينيون يقيمون). التوراتيةحسب الرواية(ينتسبون بصلة القرىب إىل إبراهيم  قوم من البدو» املَدينيون»
بالزراعة والرعي والتجارة،أما قوافلهم  وكان املَدينيون يعملون.صحراء النقب الواقعة بني مصر وفلسطني واحلجاز

وا واملَدينيون هم الذين أدخل. أرض جلعاد إىل مصر وغريها من البالد فكانت تسري حاملةً البخور والسلع األخرى من
التوراتية،كان هروبه  وحينما هرب موسى من مصر،حسب الرواية.القرن احلادي عشر قبل امليالد إىل فلسطني اجلَمل يف

  .إىل أرض مدين حيث تزوج من ابنة كاهنها يثرون

 

نيون يقطنون جبوار وكان املَدي. الحق تعاون املَدينيون مع املؤابيني ضد العربانيني، كما هامجوا العربانيني يف تاريخ وقد
  .املَدينيون يف القبائل العربية األخرى هذا، وقد ذاب. املؤابيني واألدوميني

 

  العماليق

Amalek  
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كنعان ووسطها مث استقر يف  ، وكان يتجول بني جنوب)النقب(شعب سامي قدمي وجد يف أرض مدين » العماليق«
. العربانية، إذ هامجهم بعد اهلجرة من مصر فقتل العديد منهم ياً للقبائلأتى ذكره يف التوراة بوصفه شعباً معاد. اجلنوب

فاآلن اذهب « : األزليني وقد عدهم العربانيون من أعدائهم. يف الكتابات املصرية أو اآلشورية ومل يأت ذكر هلذا الشعب
» ضيعاً، بقراً وغنماً، مجالً ومحاراً رجالً وامرأة، طفالً ور واضرب عماليق، وحرموا كل ماله، وال تعف عنهم، بل اقتل

  720) وأثناء حكم حزقيا. وقد حاول شاؤول إبادم مث هامجهم داود فأحلق م اهلزائم .(3  15/2صموئيل األول (

  .، هامجتهم قبيلة مشعون واستولت على أراضيهم)م.ق690

 

  "النبط"األنباط 

Nabateans  

من ) ت على حدود فلسطني يف الصحراء الواقعة شرقي األردن أثناء حكم الفرسالعرب الرعاة ظهر قبائل من» األنباط«
وعلى قلعة سلْع يف البتراء اليت ) أدوم) واستولت هذه القبائل على جبل سعري). القرن السادس إىل القرن الرابع قبل امليالد

  . األردنشرقي) فيالدلفيا( مدينة ربة عمون  أصبحت عاصمة هلم فيما بعد، مث استولت على

 

 ولقد مارسوا الزراعة من خالل. الرعي إىل حياة االستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة ويف القرن الثالث، ترك األنباط

باالشتراك يف جتارة القوافل، وقد  كما استفادوا من وجودهم على طريق إيالت  غزة. نظام مركب للحفاظ على املياه
م، . ق69ولقد بدأ عهد ملوك األنباط يف عام . يف صحراء النقب وطنات الزراعيةأسسوا هلذا الغرض جمموعة من املست

  ).أريتاس) ومنهم احلارث األول

 

  110(ملكهم وقفوا ضدهم، فساعد احلارث الثاين  وقد أيد األنباط احلشمونيني يف بادئ األمر، ولكن بعد أن ترسخ

أوبوداس (م، وانتصر خلفه عبيدة . ق96احلشموين عام ألكسندر يانايوس  سكان غزة حينما حاصرها) م. ق96
احلشموين، أيد احلارث  وأثناء املعركة بني هريكانوس الثاين وأرسطوبولوس الثاين على العرش. يانايوس على) األول

ة يف واستمرت احلرب بني األنباط والسلطة اليهودي. قواته الثالث هريكانوس الثاين، ولكن الرومان أقنعوه بأن يسحب
مساعدة  وقدم األنباط. ضد هريود) م. ق28  50(األول ) مالكوس(اهلريوديني، فحارب مالك  فلسطني أثناء حكم

، )م. ق40  91(احلارث الرابع  وبلغت اململكة أقصى اتساعها يف عهد. للرومان يف إمخاد التمرد اليهودي األول
واحلارث هو الذي هزم . الشرقية ومشال اجلزيرة العربية فكانت تضم جنويب فلسطني وشرقي األردن وسوريا اجلنوبية

  .األنباط فقدت استقالهلا مع ظهور القوة الرومانية، مث ضمها تراجان إىل اإلمرباطورية ولكن بالد. أنتيباس بن هريود
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 فنها وهندستها ديانتها، ويونانية ورومانية يف وكانت حضارة األنباط عربية يف لغتها، وآرامية يف كتابتها، وسامية يف
. الرملي وتركز معظم فن العمارة يف البتراء حيث حنتوا مبانيهم يف الصخر. عمارة املدافن وقد متيز األنباط يف. املعمارية

آهلتهم وكان يعبد على هيئة مسلة أو  وقد عبدوا ودوشارا إله الشمس، وهو أهم. أما ديانتهم، فهي ديانة خصب سامية
  .أيضاً الالت والعزى ومناة وهبل ومن آهلتهم.  ذي أربع زواياحجر أسود غري منحوت

 

  اإلسماعيليون

Ishmaelites  

  25/12 و17/20(وقد ورد يف سفر التكوين . هاجر هم نسل إمساعيل بن إبراهيم من أَمته املصرية» اإلمساعيليون»

 وكانت هذه القبائل تسكن اجلزء الشمايل من شبه. ابناً صاروا أمراء ورؤساء قبائل أنه كان إلمساعيل اثنا عشر) 16

التوراتية، بأم جتَّار رحل  وقد عرف اإلمساعيليون، حسب الرواية. جزيرة العرب، على حدود فلسطني وأرض الرافدين
رم وكذلك عرفوا بضراوم ومها. يف العطور والسلع األخرى ذوو بشرة داكنة، ينتقلون من مكان إىل آخر ويتاجرون

  .اخليام وبأم حاذقون يف استعمال القوس يف قيادة اجلمال وبسكىن

 

قوافل  وكان منهم(للداللة على القبائل البدوية اليت كانت تسكن مشايل اجلزيرة العربية  »إمساعيليون«وتستعمل لفظة 
وقد استقر هؤالء البدو وأسسوا ممالك . اًأيض ويعترب املَدينيون إمساعيليني. بني جلعاد ومصر) التجار الذين اشتروا يوسف

  .مستقلة كاألنباط والغساسنة واللخميني

 

  .العرب أما يف اخلطاب السياسي الديين اإلسرائيلي، فإن الكلمة تستخدم لإلشارة إىل

 

  الجبعونيون والنيثينيم

Gibeonites  and Nethinim  

كانوا يقومون على خدمة كهنته الالويني، وقد اشتق  عبيد اهليكل، كمامجاعة غري يهودية كانوا يعدون من » نيثينيم«ال 
ختصيص فرد «، وميكن أن يكون معىن الكلمة يف صيغة املفرد هو »يسلم«أو » يكرس» مبعىن» ناثان«امسهم من فعل 
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وقد كانوا من القدس،  ويف الغالب، فإن النيثينيم هم اجلبعونيون، وهم سكان عدة مدن جبوار. »القربانية للعبادة
مبصري املدن الكنعانية األخرى وبإبادة سكاا، خرجوا من  وحسب الرواية التوراتية، حينما مسع اجلبعونيون. الكنعانيني

 وأخربوه بأم ليسوا كنعانيني، فقطع يوشع عهداً على نفسه أال ميسهم بسوء ألن أمر مدم وخدعوا يوشع بن نون

العربانيون أال ميسوا اجلبعونيني بسوء،  وحينما اُكتشف أمرهم، قرر. وحدهم) فلسطني(اإلبادة ينطبق على سكان كنعان 
ملعونون أنتم فال ينقطع منكم العبيد « أقر يوشع ذلك وقال هلم  وقد. »يكونون حمتطيب حطب ومستقي ماء«ولكنهم 

  ).27.24  9/22يشوع (» ومستقو املاء لبيت إهلي وحمتطبو احلطب

 

 ألن شاؤول قتل) عالمة على غضب الرب(حني تنشب جماعة ) 21(أخرى يف صموئيل الثاين  بعونيني مرةويرد ذكر اجل

. سبعة من ورثة شاؤول منهم عدداً دون وجه حق بسبب غريته لقومه رغم عهد يشوع هلم، ولذا اضطر داود لشنق

كما توجد نصوص أخرى ). لغالب عريبيف ا(أجنيب  ويشري سفر عزرا إىل عدة أسر من النيثينيم يدل امسها على أصل
ويف األدبيات العرقية اإلسرائيلية، يشار إىل العرب بأم . من مجاعة يسرائيل تدل على أم كانوا) 40  10/1حنميا (
 .وهو ما يعين أم يقرنون باجلبعونيني والنيثينيم» حمتطبو حطب ومستقو ماء  «

 

  احلوريون والفلستيون: السادس الباب
 

  احلوريون
Hurrians  

  ).أرمينيا احلالية(األصلي أورارتو  أقوام جبلية ال يزال أصلها جمهوالً، وإن كان من املرجح أن موطنها» احلوريون«
 

احليثي عن  وذلك يف فترة شهدت احنسار النفوذ. امليالد، ولعبوا دوراً مهماً يف األلف الثاين ظهر احلوريون يف منتصف األلف الثالث قبل
الكاشية اليت مل تلعب دوراً يذكر يف األحداث الدولية يف الشرق  سوريا، وضعف الدولة اآلشورية، وسقوط دولة بابل اليت حلَّت حملها الدولة

اإلمارات يف أجزاء من  احلوريون إىل فلسطني، وسكنوا يف منطقة جبل سعري جنوب شرقي فلسطني، وأسسوا عدداً من هاجر. األدىن القدمي
البداية عنصراً خالصاً إىل أن فرضت مجاعة من اآلريني سيطرا عليهم  ويبدو أم كانوا يف. وفلسطني وبعض أجزاء آسيا الصغرىسوريا 

غزوا آشور وأسقطوا حكامها وهيمنوا على  وحيتمل أم هم الذين.قادم يف غزوام العسكرية) طبقة املاريانو(عسكرية قوية  وكونت خنبة
 1330  1600(امليالد  وأسسوا مملكة ميتاين يف مشايل بالد الرافدين يف القرن اخلامس عشر قبل) لألناضول ها املنطقة املتامخةومن(املنطقة 

  ).م.ق
 

 1420 و1520اإلمرباطورية املصرية يف أعقاب طرد اهلكسوس يف الفترة ما بني  اصطدم احلوريون باملصريني بشأن سوريا بعد تأسيس

م، وضموا أجزاء . ق1350توشراتا عام  عالقة بني شد وجذب إىل أن هامجهم احليثيون وهزموا آخر ملوكهم العظاموتراوحت ال .م.ق
 م فتحولت إىل مقاطعة. ق1276كما ضم اآلشوريون البقية الباقية من مملكة ميتاين عام  .»هابنجالبات«من ميتاين اليت أصبحت تسمى 

دفعوهم إىل منطقة جبال سعري واليت طردهم منها فيما   احلوريني اشتبكوا مع العموريني والكنعانيني الذينولقد جاء يف التوراة أن. آشورية
  .باحلوريني وتبنوا اآلهلة احلورية، كما تظهر األساطري احلورية يف املالحم احليثية وتأثر احليثيون. بعد األدوميون
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أما ديانتهم فكانت تتمثل يف عبادة . مستعارة من لغات أقوام عدة ية، ولكن ا كلماتولغة احلوريني معقدة، ليست بسامية وال هندية أورب

بني احلوريني عبادة اإلهلة  كما انتشرت. وهندية أوربية، من أمهها اإلله األعظم كوماري واإلله تيشوب إله العاصفة آهلة متعددة حورية
  .السامية عشتار

 
أم  ولكن مثة إشارات أخرى تدل على. مي كواحد من الشعوب اليت كانت تقيم يف أرض كنعانالقد ولقد أتى ذكر احلوريني يف العهد

وعلى سبيل املثال، . بأن احلوريني هم أنفسهم احلويون كانوا يقطنون يف وسط فلسطني ومدينة شكيم، وهو ما دعا بعض املؤرخني إىل القول
كما يرى . »احلوري« ، أما الترمجة السبعينية فتسميه)34/2تكوين (نص العربي يف ال» احلُوي«اسم  كان يطلَق حامور على ملك شكيم

فقصة . تأثرت قصص العهد القدمي بقصص احلوريني وعادام وقوانينهم وقد. بعض العلماء أن اليبوسيني من احلوريني وليسوا من الكنعانيني
أو باختاذ خليلة له، كما يظهر أثر  ينبغي أن تسمح لزوجها بالزواج من أخرىالعادة احلورية اخلاصة باملرأة العاقر اليت  سارة وهاجر تبين

 وتوجد أيضاً أوجه شبه عميقة بني عدد من املؤسسات احلورية. الزراعية لدى العربانيني احلوريني يف القواعد املتبعة يف تأجري األراضي

وقد . والعربانية هلا أصل مشترك يف العراق قبل استيطاا فلسطني بائل احلوريةوالعربانية، األمر الذي حدا ببعض املؤرخني إىل االعتقاد بأن الق
  .حوايل القرن السادس قبل امليالد اختفى احلوريون يف

 
  شعوب البحر

Sea Peoples  
ايل عام األناضول وسوريا وفلسطني وقربص ومصر حو تعبري يطلَق على جمموعة الشعوب من البحارة الذين هامجوا» شعوب البحر«

اإلمرباطورية  ويقال إم املسئولون عن حتطيم. البحر عندما حاولوا غزو الساحل املصري وقد صد رمسيس الثالث شعوب. م. ق1200
الوثائق والسجالت التارخيية تتوقف فجأة عند وصوهلم، وعلى أية حال،  والواقع أننا ال نعرف مدى الدمار الذي أحلقوه باملنطقة ألن. احليثية

واألناضول وصقلية وسردينيا  ويشار إليهم بأمساء عدة تدل على أم جاءوا من اليونان. وحيثية أوردت ذكرهم ناك مصادر مصريةه
  .اليونانية كما أن الفخار الذي تركوه يدل على أصوهلم. وكريت

 
  . مع الكنعانيني، من هذا األصلقبل امليالد وتعايشوا ويعد الفلستيون الذين استقروا يف فلسطني منذ األلف الثاين

  الفلستيون
Philistines  

مشاالً، وهم من  القبائل اليت استوطنت شاطئ فلسطني اجلنويب الغريب يف القسم املمتد من غزة إىل يافا مصطلح نطلقه على» الفلستيون«
حات اجلدارية ملدينة هابو من أيام رمسيس الثالث، خصوصاً على اللو ولقد ورد ذكر الفلستيني يف عدد من املصادر املصرية،. شعوب البحر

ومن هنا تسميتنا هلم  .»بالستو«و» بلستو«كما ورد ذكرهم يف السجالت اآلشورية يف صيغتني متقاربتني . »بلست» ومساهم املصريون
ن رمسيس الثالث قد صدهم عند م، كا. ق1194حبر إجيه حوايل عام  جاء الفلستيون من. نسبة إىل التسميات القدمية» الفلستيني«باسم 

اليونانية األوربية، كما  وتدل الرسوم اليت وجدت على البناء التذكاري الذي أقامه رمسيس على أصوهلم. املصري حماولتهم غزو الساحل
  .يدل اخلزف الذي أدخلوه فلسطني على أصوهلم الكريتية

 
وعسقالن وغزة ) العاصمة(أشدود ): بنتابوليس(أساسية  ل مخس مدن ساحلية، وكانت تشم»فلستيا«وقد سميت املنطقة اليت احتلوها 

كما أسسوا  استيطام كان الشريط الساحلي أساساً، فإم استوطنوا أيضاً يف مدن داخلية مثل جات ورغم أن مكان. وعفرون وجات
  .مدينة اللّد
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  املنطقة فهزموا القضاة واستولوا على تابوت العهد، كما استولوا على أجزاءحديثاً إىل اصطدم الفلستيون بالعربانيني الذين كانوا قد وفدوا

وينتمي مششون الذي وقع يف حب دليلة الفلستية إىل هذه  .من املنطقة اليت صارت فيما بعد اململكة اجلنوبية، ودامت هيمنتهم أربعني عاماً
اضطروا إىل اإلبقاء على  رية الالزمة للهيمنة على املنطقة واستغالهلا، ولذا فقدالقدر الكايف من املوارد البش ومل يكن لدى الفلستيني. الفترة

باالحتفاظ باألدوات الزراعية وحسب حىت يستمروا يف الزراعة وحىت ميكنهم دفع  العربانيني وإخضاعهم ليكونوا أيدي عاملة، فسمحوا هلم
العربانيني اللجوء إىل الفلستيني ليشحذوا أدوام   باإلقامة بينهم، فكان علىلكنهم مل يسمحوا ألي من احلدادين. املفروضة عليهم الضرائب

وحينما بدأت وحدة  .كما أن احتكار احلديد ساعد الفلستيني على إخضاع العربانيني. حتويلها إىل أسلحة الزراعية دون أن يتمكنوا من
  .دينه فتمكنوا من الفلستينيوتع الدول املدن الفلستية يف التفكك، عرف العربانيون صهر احلديد

 
ضم  ولكنه هزم يف اية األمر، يف حني جنح غرميه داود فيما فشل هو فيه خصوصاً بعد أن وقد جنح شاؤول بعض الوقت يف صد الفلستيني

 أن الفلستيني سرعان ما إال. الفلسيت جليات وأخضع فلستيا وقد أى داود اهليمنة الفلستية وصرع البطل. منطقة أدوم الغنية مبعدن احلديد
أصبح تارخيهم بعد ذلك تاريخ  تقسيم اململكة العربانية وصاروا قوة مرة أخرى، لكنهم مل يكونوا عنصراً أساسياً إذ استعادوا استقالهلم بعد

ا يذكر األشدوديني الذين إىل الفلستيني وإمن) منتصف القرن اخلامس قبل امليالد) ولذا، ال يشري حنميا. مدن متفرقة ال تاريخ شعب متماسك
  .يتحدثون بلسان أشدودي كانوا

 
وبعد ذلك، بسطت اإلمرباطورية البابلية اجلديدة نفوذها . آشور مث لسلطان مصر وخضع الفلستيون يف القرن السابع قبل امليالد لسلطان

وكل ما لدينا من معلومات عن هذا . لفلستية متاماًا وقد اندثرت كل اآلثار. فاختلطوا بالشعوب السامية احمليطة م واندجموا فيها عليهم
ولذا، فنحن ال نعرف  .تعاقبت عليه، مثل احلضارة البابلية أو احلضارة اآلشورية أو احلضارة اإلغريقية الشعب مستمد من احلضارات اليت

  .ورثها عنهم الفينيقيونواسعة ، تلك املعرفة اليت  الكثري عن هذا الشعب أو عن حضارته سوى أن معرفتهم بالبحر كانت
 

حملها، مث اآلرامية، وأخرياً  أكيدة عن لغتهم حيث ال توجد أية وثائق مكتوبة ا، إذ يبدو أن الكنعانية قد حلَّت وحنن ال منلك أية معلومات
 الذي عبده) إله الغلة(جون أن آهلتهم حتمل أمساء سامية، فقد عبدوا اإلله دا والشيء نفسه ينطبق على ديانتهم، لكننا نعرف. اليونانية

ومنذ أيام هريودوت، أصبحت املنطقة تسمى . وجيزة للغاية الكنعانيون، األمر الذي يدعم النظرية القائلة بأم اكتسبوا هوية كنعانية يف فترة
  .امسها رمسياً يف أيام هادريان بامسهم مث أصبح هذا هو

 
حدود الدولة  ولكن حينما رمست. ة املتحدة مل تضم، يف أي وقت، الشريط الساحلي الفلسيتالعرباني ومن اجلدير بالذكر أن حدود اململكة

وهذا يدل على أن االعتبارات اإلمربيالية اإلستراتيجية تجب  الصهيونية، قرر املخططون هلا أن تضم هذه الدولة ذلك الشريط الساحلي،
  .التارخيية إلسرائيل ل أو اململكة العربانية املتحدة أو احلدودالعاطفية الدينية اخلاصة بإرتس يسرائي االعتبارات

 
الصهيونية  وجتتهد الدعاية. بشعوب البحر اليونانية هذه، فهم ينتمون إىل األمة العربية والبد هنا من مالحظة أن فلسطينيي اليوم ال عالقة هلم

العامل بني العرب الفلسطينيني والفلستيني القدامى الذين  ن الناس يفيف طمس هذه احلقيقة، وتستخدام التضليل باألسطورة لتربط يف أذها
  .وليست له حدود معروفة حىت يصبح الصراع العريب اإلسرائيلي صراعاً دائماً مستمراً ميتد إىل بداية التاريخ انتصر عليهم العربانيون،

 
 ان ضيق األفق حمدود الثقافة الذي ينحصر اهتمامه يف األموراإلجنليزية لوصف اإلنس يف اللغة «Philistine فلستني«ويستخدم لفظ 

  .املادية التجارية فقط
 

  جليات
Goliath  
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وكان من جبابرم إذ بلغ طوله أكثر . الفلستيني وجلْيات اسم أحد أبطال. »السيب أو النفي«امساً كنعانياً معناه » جلْيات» قد يكون لفظ
  .داود باملقالع ومثة رواية تقول إنه كان من العناقيني وقتله. ربية مناسبة لطول قامته وقوتهاحل من تسعة أقدام وكانت أدواته

 
إلسرائيل الذي يستخدم ذكاءه ومهارته يف هزمية عدوه، مقابل صورة جلْيات  وقد جنحت الدعاية الصهيونية يف ترسيخ صورة داود رمزاً

  .باهلزمية السالح ولكنه ال يستخدم عقله فيمنىللعريب الذي قد يتسم بضخامة احلجم وكثرة  رمزاً
 

املنتفضني الفلسطينيني يستخدمون احلجارة واملقالع ضد اآللة اإلسرائيلية  لكن االنتفاضة قلبت هذه الصورة الذهنية رأساً على عقب، إذ أن
وقد أشار شامري إىل إسرائيل باعتبارها . للواقع راكهاتتسم ببطء احلركة نظراً لضخامتها واليت تتسم بقصور النظر نظراً لعدم إد الضخمة اليت

 .متاماً ويف هذا اعتراف ضمين بأن صورة داود اإلسرائيلي ضد جليات العريب الفلسطيين قد سقطت الذي يهامجه األقزام،» العمالق جلفر«
 

 العبرانيون : الباب السابع

 

 تاريخ : العبرانيون

Hebrews  "His tory"  

. ذو دالالت عرقية وطبقية وحضارية يدل على معان كثرية وأحياناً متناقضة، فهو» عربي«أو » عرباين«مصطلح 

إىل اجلزيرة العربية، استقرت يف منطقة اهلالل اخلصيب وفلسطني يف  والعربانيون كتلة بشرية سدميية ضخمة يعود أصلها
املختلفة اليت انتشرت   تناسلت من صفوفها الشعوبوالكلمة يف معناها العام تضم كل القبائل السامية اليت .أوقات متفرقة

وقد سميت هذه القبيلة األخرية . جاء منها إبراهيم ونسله يف كنعان وسوريا وبالد الرافدين، ومن بينها تلك القبيلة اليت
 ، وهووقد شاع هذا االستخدام حىت بني املؤرخني. من قبيل إطالق العام على اخلاص ، وذلك»العربانيني«باسم 

العربانيني كانوا إما قبائل ليست هلا  ومثة رأي يذهب إىل أن. االستخدام الذي سنتبناه يف هذه املوسوعة نظراً لشيوعه
وعبادا ليهوه، أو كانوا قوماً من األقوام الكنعانية انسلخوا عن العقيدة  هوية حمددة واكتسبت هويتها من خالل احتادها

  .وعبدوا يهوه السائدة

 

بدأت موجة اهلجرة األوىل من بالد الرافدين يف القرن . حمددة د دخل العربانيون أرض كنعان نتيجة ثالث هجرات غريوق
وكانت الثانية  .امليالد وكانت معاصرة النتشار اهلكسوس واحلوريني يف الساحل الشرقي للبحر املتوسط الثامن عشر قبل

 1200  2100(وهاتان الفترتان توافقان فترة اآلباء  .جرة اآلراميني الثانيةيف القرن الرابع عشر قبل امليالد وتوافق ه

من بالد الرافدين وتستمر حىت هجرة يوسف إىل مصر أثناء حكم اهلكسوس ورحيل  اليت متتد من هجرة إبراهيم) م.ق
األخري من القرن   الثلثأما اهلجرة الثالثة، فهي اليت أتت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون يف. عنها العربانيني

  .كما يقول بعض املؤرخني) م.ق 1215  1224(الثالث عشر قبل امليالد أو يف عهد مرنبتاح بن رمسيس الثاين 
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فنعرف، حسب الرواية التوراتية، . بدأ امسهم يتواتر يف التاريخ املدون واملقدس ومنذ هجرة أو خروج العربانيني من مصر،
وبعد موت . كاهن مدين ، وعن تلقِّي موسى الوصايا العشر وعن تعلُّمه عبادة يهوه على يدمسريم يف سيناء عن

اليت كانت ) م. ق1250حنو (العرباين إىل أرض كنعان  مث حدثت عملية التسلل. موسى، توىل يوشع بن نون قيادم
أما . ن، وهم ساميون، يسكنون املرتفعاتفكان العموريو. وقبائل أخرى غري سامية تغص بالقبائل السامية الكنعانية

حيتلون املدن اخلمس  كما كان الفلستيون. األخرى، مثل احلوريني واحليثيني، فكانوا يعيشون يف أماكن متفرقة األقوام
أشكاالً عسكرية وسلمية خمتلفة يف تلك املرحلة اليت  وقد أخذت عملية التسلل. اليت تشغل الشريط الساحلي اجلنويب

الذين هزموهم (، فدخل العربانيون يف صراع مع الفلستيني )م.ق 1020 1250( عليها عصر القضاة يطلَق
بالعربانيني يف اية  وقد استقر املقام. ومع األقوام الكنعانية السامية وغري السامية األخرى) الوقت واستعبدوهم بعض

  .ى إىل ما بعد التهجري اآلشوري والبابلياألخر األمر داخل بضعة جيوب غري متصلة، إذ استمر وجود األقوام

 

وقد كان  احتاد القبائل أو عصر امللوك فظهرت اململكة العربانية املتحدة يف عهد داود وسليمان، وقد تبع تلك الفترة عصر
 اجلنوب اليت ضمت قبائل(اململكة اجلنوبية  وانقسم العربانيون إىل) م. ق928(احتاداً مؤقتاً احنلَّ فور موت سليمان 

وقد ظلت اململكتان يف حالة حرب شبه دائمة إىل أن ). قبائل الشمال الزراعية اليت ضمت(واململكة الشمالية ) البدوية
  .العربانيني اآلشوريون على اململكة األوىل، والبابليون على الثانية، وبذلك ينتهي تاريخ قضى

 

ومن املعروف أم، عند . يقرم بعض املؤرخني باخلابريو اية، ولذاومل يكن العربانيون مجاعة عرقية متجانسة منذ البد
إم كانوا ) 11/4  عدد 12/38خروج (عنصراً عربانياً خالصاً إذ تقول التوراة  هجرم من مصر، مل يكونوا

ة واحليثية بالعناصر احلوري يف صفوفهم لفيفاً كثرياً من غري العربانيني، وبعد تسللهم إىل كنعان، اختلطوا يضمون
  .فتركوا هلجتهم السامية القدمية واختذوا الكنعانية لساناً هلم والكنعانية حىت استوعبتهم احلضارة الكنعانية هناك،

 

العربانيتان خاضعتني  العربانيون القدامى من الشعوب املهمة أو املهيبة يف املنطقة، فقد كانت اململكتان ومل يكن
ففي داخل التشكيل احلضاري السامي، جند أن . حوهلم تأثرت رؤية العربانيني للكون مباوقد . لإلمرباطوريات ااورة

حيفظ الكون، وقد أخذ العربانيون عن العموريني فكرة أن الرسول من عند اإلله،  اإلله هو الذي خلق العامل وهو الذي
  .الكنعانيني اللغة، وعن املصريني احلكمة وعن
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شيدوا  وحينما. العربانيون شيئاً ذا بال إذ مل تكن لديهم أية اهتمامات أو مهارات فنية ينجزومن الناحية احلضارية، مل 
عرباين متميز يف املعمار، فاهليكل نفسه بين  وال يوجد أسلوب. اهليكل، اضطروا إىل االستعانة بفنانني من البالد ااورة

. ورمبا كان هذا راجعاً إىل أن الطابع البدوي ظل غالباً عليهم. فنانني فينيقيني باألسلوب الفرعوين اآلشوري على يد

كما أن حتقيق االستقرار يف كنعان  .توحد القبائل العربية يف مملكة داود وسليمان، بقي التراث القبلي قوياً متجذراً فرغم
. مستقلة ، ومل ترسخ أية تقاليد حضارية عربانيةالعربانية املتحدة مل تعمر كثرياً تطلَّب وقتاً طويالً، باإلضافة إىل أن اململكة

  .ولعل هذا يفسر عدم ذكر العربانيني يف السجالت املصرية القدمية

 

اإلمرباطوريات الكربى  أهم املشاكل اليت واجهها العربانيون يف تارخيهم القصري، توجههم السياسي يف عهد ومن
والرومانية، إذ كان عليهم أن يتحالفوا مع جريام اآلراميني أو غريهم،  انيةاآلشورية والبابلية واملصرية والفارسية واليون

  .عليهم أن يقبلوا محاية إحدى القوى العظمى لضمان البقاء كما كان

 

يف موقع  العربانيني إىل اهلوية احلضارية احملددة، ولضعفهم السياسي ووجودهم ككيان شبه مستقل ونتيجةً الفتقار
عنصر مواٍل هلا فيه، كما أم تعرضوا   كل القوى العظمى تطمح إىل االستيالء عليه وإىل تأمني وجودإستراتيجي، كانت

مث فُرضت عليهم اهليمنة الفارسية ) م. ق587(فالبابلي  )م. ق721(لصدمات كثرية بدأت بالتهجري اآلشوري 
بدأ  مث. وحتدثوا باآلرامية بعد التهجري البابليهويتهم احلضارية بذلك، فتركوا العربية  وتأثرت. واليونانية والرومانية

اإلسكندرية، ومها التجمعان اللذان أصبح هلما  انتشار اجلماعات اليهودية بعيداً عن كنعان، فتكون تجمع يف بابل مث يف
ولذلك، . كنعاناملستقل، بل جتاوزا يف أمهيتهما أحياناً التجمع املوجود يف  استقالهلما وحريتهما ولغتهما وتفكريمها

فهي مل تكن متعارضة  ، مل تكن هذه الواقعة ذات داللة كبرية من الناحية السكانية)م70(حطَّم تيتوس اهليكل  فحينما
العربانية وظهور مجاعات يهودية متفرقة يف أحناء العامل  مع الوضع السكاين احلضاري القائم بالفعل، وهو اختفاء اهلوية

  .احلضارة اليت تنتمي إليها تستقي كل منها هويتها من

 

تاريخ العربانيني والتواريخ الالحقة للجماعات اليهودية، متأثرةً يف ذلك  ورغم هذا، جند أن معظم الدراسات ال تفرق بني
  .الدنيوي بالتاريخ املقدس اإلجنيلية اليت تنظر إىل اليهود باعتبارهم شعباً مقدساً، وهي رؤية ختلط التاريخ بالرؤية

 

  الخابيرو

Chabiru  
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البدو، وقد ورد أول ذكر  كلمة أكادية ذات دالالت متعددة، وأحياناً متناقضة، تطلَق على قبائل رحل من »خابريو«
» املتجول«و» العابر«والثامن عشر قبل امليالد لتعين  يف النقوش املصرية يف القرنني التاسع عشر» اخلابريو«لكلمة 

أيضاً لإلشارة إىل القبائل اليت كانت اجم قدمياً بالد الرافدين وحدود مصر  مت التسميةكما استخد. »البدوي«و
استولوا على  تغري على أرض كنعان من آونة إىل أخرى فتشيع فيها الفوضى واالضطراب مثلما حدث عندما وكانت

ن دالالت الكلمة أيضاً وم). م.ق 1150  1300(شكيم، كما ورد يف ألواح تل العمارنة واملدونات املصرية 
الرحل أو الغرباء املستعدين لالنضمام إىل صفوف أي جيش مقابل  ، فهي إذن تطلَق على أية مجاعة من»اجلندي املرتزق«

عبيد  » ويوصف اخلابريو يف وثائق نوزي يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد بأم. على الغنائم أجر أو بدافع احلصول
عناصر فوضوية يف اتمع، ففي فترات  لكن الكلمة كانت تستخدم أحياناً لإلشارة إىل أية. »رهم أصبحوا كذلك باختيا

، وأن )الغرباء(ومعىن هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي . إىل اخلابريو الفوضى يف مصر الفرعونية كانت تتواتر اإلشارات
  .نفسه مدلوالً اجتماعياً طبقياً ووظيفياً هلا يف الوقت

 

عن أصلهم  معناها، فاألمر ال خيتلف كثرياً بالنسبة إىل اخلابريو أنفسهم، إذ ال يعرف الكثري وإذا كانت الكلمة غامضة يف
متيزاً واضحاً، وال خيتلفون اختالفاً كبرياً عن  وكل ما ميكن أن يقال عنهم إم ساميون ال يتميزون. من الناحية العرقية

وقد ظهروا ضمن القبائل اآلرامية اليت هاجرت من شبه اجلزيرة العربية، . التجوال عد يف مرحلةغريهم من الساميني وهم ب
متجولة لتبيع خدماا ألية أمة  كان بعض الباحثني يرون أم مل يكونوا ساميني وإمنا مجاعات مهاجرة عاشت حياا وإن

  .جوا واختلطوا بعديد من األجناستزاو) املدون يف معظم مراحل تارخيهم غري(يف املنطقة، وأم 

 

صدق ما  وهم يربهنون على. بالعربانيني اعتماداً على التشابه الصويت املوجود بني الكلمتني ويقرن بعض الباحثني اخلابريو
رة موسى اخلمسة واليت ال عالقة هلا باحلضا ذهبوا إليه باإلشارة إىل عدد من العادات والتقاليد اليت ورد ذكرها يف أسفار

  .أو العادات السامية

 

  عبيرو

Apiru  

القدمية يف الفترة من منتصف القرن اخلامس عشر حىت منتصف القرن الثاين قبل  كلمة ترد يف املدونات املصرية» عبريو«
ويف نصب تذكاري أقامه  .إىل العمال الذين استخدموا يف أعمال السخرة» عبريو«وتشري كلمة . »عبد«ومعناها  امليالد،

وقد ورد . أثناء غزوة قام ا يف كنعان» عبريو«من ال  منحوتب الثاين، يشري أمنحوتب إىل أنه أسر ثالثة آالف وستمائةأ
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املؤرخني  ويقرن بعض. الثاين أنه استخدم عبيداً من العبريو يف مشاريع البناء اليت قام ا يف السجالت اليت تركها رمسيس
بدورها بالعربانيني ألن األكادية ختلط بني العني  رد يف املدونات األكادية واليت تقرناليت ت» خابريو«هذه الكلمة بكلمة 

» عبريو«لكن هذا غري أكيد، كما أن اال الداليل لكلميت . فيها حرف العني واخلاء ويف بعض فتراا مل يكن

  .»عرباين«أوسع بكثري من كلمة  »خابريو«و

 

  جبل سيناء

Mount Sinai  

، وهو اسم يطلَق أيضاً على »حوريب» ويسمى جبل سيناء يف العهد القدمي. جبل يقع يف شبه جزيرة سيناء» سيناء»
وجاء يف سفر . »جبل اإلله يف حوريب«أو » جبل اهللا«أو » اجلبل» كما يشار إليه كذلك بأنه. شبه اجلزيرة كلها
 ر، بينما صعد موسى إىل قمته وتسلَّم الوصاياضربوا خيامهم عند سفحه بعد خروجهم من مص اخلروج أن اليهود

موسى، ويرى البعض اآلخر أنه جبل  وال يعرف أي اجلبال يف سيناء هو اجلبل املقصود، فريى البعض أنه جبل. العشر
الرؤية صهيون اجلبلني املقدسني اللذين يرتكز عليهما العامل روحياً يف  ويعد جبل سيناء ومعه جبل. سريال القريب منه

  .اليهودية الدينية

 

ويقال إن للجبل ثالثة . اجلبل لسقطت الدنيا ودمت وجاء يف األجاداه أنه لوال أن أعضاء مجاعة يسرائيل وقفوا أمام
 أهل) سانا: بالعربية(ألن اإلله كره » جبل سيناء«وهو . ألن اإلله كشف عن قدسيته عليه »جبل اهللا«فهو : أمساء معلَّلة

أي » حريب«التوراة اليت تسمى  ألن» حوريب«وهو . ت وفضل عليهم أهل األرض من اليهود وأعطاهم التوراةالسماوا
وهذه . كره األغيار للشعب اليهودي بدأ هناك يف سيناء ومثة تفسري ديين آخر هو أن. ، قد نزلت هناك»سيف«

  .»سني«مشتق من اسم إله القمر » سيناء» تفسريات شعبية إذ يبدو أن اسم

 

  شبه جزيرة سيناء

Sinai Peninsula  

ويقع . معبود أهل شبه جزيرة العرب» سني«القمر  تقع شبه جزيرة سيناء مشال شرقي مصر، امسها مشتق من اسم إله
 وقد كانت سيناء دائماً حلقة. مساحة شبه اجلزيرة أربعة وعشرين ألف ميل مربع وتبلغ. جبل سيناء يف شبه اجلزيرة

النحاس والفريوز وبعض  وكان الفراعنة يعتمدون منذ أقدم األزمنة عليها للحصول على.  آسيا وأفريقياالوصل بني
وقد . القدامى اإلهلة حتحور وجعلوها ربة املناجم زارها عدد كبري من فراعنة مصر، وفيها عبد املصريون. األحجار
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 ة، كانت نواة احلروف اهلجائية اليت طورها وهذَّابأحرف شبيهة بالكتابة املصري اكتشفت فيها أقدم كتابة كنعانية

  .الكنعانيون وأخرجوا منها حروف الكتابة اليت أذاعوها على العامل

 

خروجهم أو هجرم من مصر  الربية اليت عربها إبراهيم ويعقوب عندما نزال إىل مصر، وعربها العربانيون عند وسيناء هي
يف » سيناء«وحينما ترد كلمة . الشمايل من سيناء  شاؤول العماليق يف اجلزءوقد حارب. ودخوهلم إىل أرض كنعان

 وهي» برية سيناء«وترد اإلشارة أيضاً إىل . شبه اجلزيرة وإمنا إىل جزء منها وحسب العهد القدمي، فهي ال تشري إىل كل

  .اجلزء احمليط جببل سيناء

 

 مث أجلوا عنها بعد 1967وقد ضمها اإلسرائيليون عام . بيةواحلر وكانت سيناء مسرح كثري من املعارك السياسية
  .اتفاقيات كامب ديفيد  يف إطار1973حرب 

 

  فلسطين

Pales tine  

حىت لبنان وسوريا  االسم الذي يطلَق يف الوقت احلاضر على املنطقة الواقعة غريب ر األردن واملمتدة هو» فلسطني«
عشرة وبداية اإلمرباطورية احلديثة، كان االسم املصري  وحىت اية األسرة التاسعة. مشاالً والبحر املتوسط وسيناء غرباً

أرض فلسطني  ويف فترة اإلمرباطورية اجلديدة، كانت. »البالد األجنبية«أي » رتنو«هو ) ولبنان هي وسوريا(القدمي هلا 
، يظهر يف ألواح تل »كنعان«أي  ،»كنهانا«أو » كيناهي«وأول ذكر لكلمة . نسبة إىل احلوريني» حور«تسمى 

ولكن املصريني . االسم يشري إىل غرب ر األردن وضمن ذلك سوريا وهذا. العمارنة يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد
وقد  .اليت اشتق امسها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيون» فلستيا«أي » باالستو«أيضاً إىل  القدماء كانوا يشريون

كما كانوا » أرض عمري» ويشري اآلشوريون إىل. م. ق75طني ألول مرة يف الوثائق املصرية عام ورد ذكر فلس
وتستخدم كذلك . الشام وفيها فلسطني وقربص لإلشارة إىل كل» أرض احليثيني«أي » أرض حييت«يستخدمون عبارة 

أما فيلون السكندري، فيقرن . »اينباليست«ويستخدم هريودوت كلمة . املنطقة لإلشارة إىل هذه» عرب النهر«عبارة 
 بعد 138ابتداًء من عام  لإلشارة إىل هذه املنطقة بشكل رمسي» بالستينا«وقد استخدم الرومان كلمة . بفلسطني كنعان

» إرتس يسرائيل«ويشار إىل فلسطني بعبارة . حىت الوقت احلايل امليالد، وقد ظلت املنطقة املشار إليها تعرف ذا االسم

الدينية، فكان يشار  أما يف الكتابات غري. يف الكتابات الدينية اليهودية ويف اللغة العربية» امليعاد أرض«و» هيونص«و
وكانت . اليهودية هو الوكالة اليهودية لفلسطني ولذا، فقد كان االسم الرمسي للوكالة. »فلسطني«إليها باسم 
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 القومية« هاينريش جرايتز أشار إىل القومية اليهودية باعتبارها بل إن املؤرخ اجلريوساليم بوست هي بالستاين بوست،

ومع هذا، يشري الصهاينة إىل . فلسطني ويف كل الكتابات العلمية واملتاحف، يشار إىل املنطقة املذكورة بأا. »الفلسطينية
ويف . »املُستوطَن«أي » ليشوفا«، كما يشار إليها باعتبارها »اليهودي الوطن«أو » الوطن القومي«فلسطني باعتبارها 

  ).االستيطانية كما حيدث عادةً مع الدول(» إسرائيل«قيام الدولة الصهيونية، تغير اسم املنطقة إىل  ، مع1948عام 

 

  400.000(يدوية من العصر احلجري القدمي  ويعود تاريخ فلسطني إىل ما قبل التاريخ، فقد عثر على صناعات

  8.000(ومن العصر احلجري احلديث ) 8.000إىل  14.000 من(جري الوسيط ومن العصر احل) 14.000

 م، مع أن تشكيل املدن. ق8.000التارخيية بفلسطني مدينة أرحيا اليت يعود تارخيها إىل  ومن أهم املدن). 4.200

ين مع دخول العموريني األلف الثا وقد اكتسبت فلسطني طابعها السامي يف. والدول يعود إىل األلف الثالث قبل امليالد
اهلكسوس فلسطني ومصر يف القرنني الثامن عشر والسادس عشر  وقد غزا). م. ق2100(ونشأة احلضارة الكنعانية 

أخذ العربانيون  حني) فترة اآلباء (13و16بداية التغلغل العرباين تعود إىل الفترة ما بني القرنني  ويبدو أن. قبل امليالد
بطرد اهلكسوس، مث ضموا فلسطني  1450  1500وقد قام املصريون يف الفترة . ن ومصريستوطنون فلسطني واألرد

ولكن ). أيام حكم إخناتون(تراخت يف القرن الرابع عشر قبل امليالد  ولكن قبضة املصريني. حتت لواء حتتمس الثاين
العربانيني من مصر   هذه الفترة هجرةبدأت يف. اهليمنة يف القرن الثالث عشر بعد حروبه مع احليثيني رمسيس الثاين أعاد

وقد امتد حكم الدولة ). واآلراميون يف سوريا(الساحل  إىل فلسطني، وهي الفترة نفسها اليت استقر فيها الفلستيون على
ويالحظ أن هاتني الدويلتني مل تشغال قط كل . م، مث انقسمت إىل دويلتني.ق 928  1020العربانية يف الفترة 

م، وأسقط . ق721عام وقد أسقط اآلشوريون اململكة الشمالية. يف الوقت احلاضر» فلسطني«وفة باسم املعر األرض
. م إىل أن فتحها اإلسكندر. ق332  538الفترة  م، مث حكم الفرس فلسطني يف. ق587البابليون اململكة اجلنوبية 

م حني فرض السلوقيون هيمنتهم . ق198م حىت عا) اليت كانت حتكم مصر ) وقد ظلت فلسطني تابعة للدولة البطلمية
انتهى هذا  وقد. م حينما جنح احلشمونيون يف تأسيس أسرم. ق142اهليمنة اليت استمرت حىت عام  عليها وهي

وعند تقسيم اإلمرباطورية . مقاطعة رومانية م فحولت فلسطني إىل. ق63االستقالل النسيب بظهور القوة الرومانية عام 
م 628  614البيزنطية من القرن اخلامس حىت القرن السابع باستثناء الفترة  عت فلسطني ضمن الدولةالرومانية، وق
  .م638وقد مت الفتح العريب لفلسطني عام . حتت حكم الفرس حيث وقعت

 

  أرض كنعان

Land of Canaan  

لبنان، والقنع يف اللغة العربية الختالفها عن مرتفعات » خنع«أو » قنع» ، وهي من»األرض املنخفضة«تعين » كنعان«
إىل الصحة  وأصل االشتقاق األقرب. لكن هذا االشتقاق أصبح مشكوكاً فيه. بني رمال تنبت الشجر أرض سهلة
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أي بالد » كنعان«وبالعربية » كنع» الذي أصبح بالفينيقية» الصبغ األرجواين«مبعىن » كناجي«حوري األصل وهو 
، »األمحر األرجواين«، وهي كلمة يونانية تعين أيضاً »فينيقي» ، أصبحت كلمةم. ق1200وبعد عام . األرجوان

  .»كنعاين«مرادفة لكلمة 

 

اللفظ علماً على ما هو متعارف عليه  وقد استخدم اسم كنعان يف أول األمر للداللة على غريب فلسطني، مث أصبح
  .وعلى قسم كبري من سوريا» فلسطني«جغرافياً باسم 

 

وكان على اليهود أن خيوضوا . التكوين ن هي األرض اليت وعد الرب ا نسل إبراهيم، حسبما جاء يف سفروأرض كنعا
و كلَّم الرب «): 56  33/50عدد (يف أحد أسفار العهد القدمي  معارك ضارية ضد الكنعانيني ليستوطنوها، فقد ورد

 ىل أرض كنعان، فتطردون كل سكان األرض منبين إسرائيل وقل هلم إنكم عابرون األرض إ قائالً كلّم... موسى

متلكون األرض وتسكنون  .أمامكم ومتحون مجيع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم املسبوكة وختربون مجيع مرتفعام
وإن مل تطردوا سكان ... بالقرعة حسب عشائركم فيها ألين قد أعطيتكم األرض لكي متلكوها، وتقتسمون األرض

منهم أشواكاً يف أعينكم ومناخس يف جوانبكم ويضايقونكم على األرض اليت  ن الذين تستبقوناألرض من أمامكم يكو
كنعان بعد  وقد تسلل العربانيون إىل أرض. »فيها، فيكون أين أفعل بكم كما مهمت أن أفعل م  أنتم ساكنون

  .خروجهم أو هجرم من مصر

 

  2000(، فقد ضمتها مصر إليها خالل حكم األسرة الثانية عشرة إىل حد كبري ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ املصري

طردهم املصريون  مث قام اهلكسوس باحتالل كنعان ومصر مدة مائة ومثانني عاماً، مث. فعمها الرخاء) م.ق 1176
، عادت كنعان إىل اهليمنة )م.ق 1200  1320(ومع قيام األسرة التاسعة عشرة . وضموا أرض كنعان مرة أخرى

  .ملصريةا

 

اليت دارت مع احليثيني، وهي املعركة اليت مل ) م. ق1288(بعد معركة قادش  وكانت كنعان من نصيب املصريني
من الفلستيني الذين  وشهدت أوائل القرن الثاين عشر قبل امليالد غزو شعوب البحر. النصر ألي من الفريقني يكتب فيها

العرباين، وكذلك قيام مملكة داود وسليمان واململكتني  لوقت نفسه التسللكما شهدت يف ا. استوطنوا الشريط الساحلي
  .واجلنوبية، والغزوات اآلشورية والبابلية العربانيتني الشمالية
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شكل جيوب وحسب إذ أن الوجود احلضاري واإلثين للشعوب األخرى ظل  وقد أخذ الوجود العرباين يف كنعان
السامية  كما أن الشعوب. باستقالهلا إىل أن احتلها داود) مدينة اليبوسيني(دس من احتفاظ الق ويتضح هذا. مستمراً

، ظل هلا وجود )مثل الفلستيني(السامية  املختلفة، من مؤابيني وأنباط وعمونيني وتلك اليت جرى استيعاا يف احلضارة
 العناصر العربانية اليت مل تهجر إىل وقد جاء يف سفر حنميا شكوى من أن .مستمر حىت بعد اهلجمات البابلية واآلشورية

نساء أشدوديات  يف تلك األيام رأيت اليهود الذين ساكنوا: استوعبت هي األخرى ضمن العناصر احمللية بابل قد
حنميا (حيسنون التكلم باللسان اليهودي  وعمونيات ومؤابيات، ونصف كالم بنيهم باللسان األشدودي، ومل يكونوا

، وهي »أرض إسرائيل«، أي »إرتس يسرائيل«اليهودية على كنعان اسم  لق األدبيات الدينيةوتط). 24  13/23
  .»صهيون«األدبيات  أيضاً يف هذه

 

  "مقاطعة"يهودا 

Judah  

  :لإلشارة إىل ما يلي» يهودا« تستخدم كلمة

 

األبيض املتوسط إىل البحر امليت يهودا من األرض، والذي ميتد من البحر  وهي إشارة إىل نصيب قبيلة:  أرض يهودا 1
أرض يهودا تضم  ومل تكن. وعلى هذا، فإن القدس كانت خارج أرض يهودا. الشمايل ر روبني جنويب يافا وكان حده

من الغرب إىل (كان عرض أرض يهودا  .املدن الساحلية، كأشدود وغزة وعسقالن، ألا بقيت يف أيدي الفلستيني
حنو مخسة وأربعني ميالً، وكانت مساحتها أكثر من ) إىل الشمال من اجلنوب(وكان طوهلا حنو مخسني ميالً، ) الشرق

  .ألفي ميل مربع

 

الشرقي، ودان إىل الشمال الغريب،  وتضم أرض يهودا وأكثر أرض بنيامني إىل الشمال): يهودا( اململكة اجلنوبية 2
الفارسية مث » يهود«وقد أُطلقت الكلمتان . ة ميل مربعومخسمائ وكانت مساحتها حنو ثالثة آالف. ومشعون إىل اجلنوب

» يهودا» لإلشارة إىل» يهودا«ولكن جرى العرف على استخدام كلمة . املقاطعة احمليطة بالقدس الرومانية على» يوديا«

  .»يهودا«مسوا دولتهم باسم  ويالحظ أن احلشمونيني. الرومانية» يوديا«الفارسية و» يهود« العربانية و
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يهودا والسامرة (م، حينما أُطلق على فلسطني بأقسامها كافة 135منذ عام  وقد اختفى االسم بصيغتيه العربية والرومانية
إلنكار كل التطورات  على الضفة الغربية) يهودا والسامرة(ويطلق الصهاينة مصطلح . »بالستينا«اسم ) وغريها واجلليل

  .ولتسويغ عملية الضمالتارخيية اليت حدثت منذ ذلك احلني، 

 

» يهودا السلوقية«اإلمرباطورية احلاكمة فنقول  ، ولكننا نقرا أحياناً باسم»يهودا«ويف هذه املوسوعة، نستخدم كلمة 

جغرافية  وذا، فإننا نشري إىل رقعة. ، إال إذا كان السياق جيعل نسبتها واضحة»الرومانية يهودا«أو » يهودا البطلمية«أو 
نفرق ذا بني يهودا وفلسطني، فيهودا  دها وكذا وضعها اإلداري باختالف اإلمرباطورية احلاكمة، كما أنناختتلف حدو

  .ليست سوى جزء من فلسطني

 

  "مقاطعة"يهود 

Yehud "or Yahud"  

طني أرض فلس فلسطني ضمن ما ضموا من ممتلكات اإلمرباطوريتني اآلشورية والبابلية، أُطلق على كل حني ضم الفرس
وكانت . حيكمها من دمشق) احلاكم الفارسي) وكان املرزبان. ، أي األرض اليت تقع عرب ر الفرات»عرب النهر«اسم 

 مساحة صغرية حتيط القدس، طوهلا مخسة وثالثون ميالً وعرضها) »يهود» اليت كان يطلق عليها الفرس(مقاطعة يهودا 

  .فكان معظمها أرضاً صحراويةيتراوح بني مخسة وعشرين ومخسة وثالثني ميالً، 

 

يهودا «أو » يهودا الفارسية«فنقول  ونقرا باسم اإلمرباطورية احلاكمة» يهودا« ونستخدم يف هذه املوسوعة كلمة 
. ختتلف حدودها وكذا وضعها اإلداري باختالف اإلمرباطورية احلاكمة وذا، فإننا نشري إىل رقعة جغرافية. »الرومانية

  .يف الوقت نفسه بني يهودا وفلسطني، فيهودا ليست سوى جزء من فلسطني كما أننا نفرق

 

  جوديا

Judea  

متتد حدود . القسم اجلنويب من فلسطني إبان حكم اإلمرباطورية الرومانية هو االسم الذي كان يطلَق على» جوديا»
. إىل الشمال من البحر امليت بعد عشرة أميالالشمالية من يافا على ساحل البحر املتوسط إىل نقطة األردن اليت ت يوديا

إىل اجلنوب الغريب من غزة إىل بئر سبع مث إىل القسم اجلنويب  ومتتد حدودها اجلنوبية من وادي غزة على بعد سبعة أميال
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رب الغ طوهلا من الشمال إىل اجلنوب حنو مخسة ومخسني ميالً، كما كان طوهلا من الشرق إىل وكان. من البحر امليت
: وهي تعتبر أحد أقسام فلسطني الثالثة .وتشتمل جوديا على كلٍّ من القدس وبيت حلم. حنو مخسة ومخسني ميالً تقريباً

الفارسية ألول مرة يف سفر » يهود«وقد استخدم مصطلح . ويوديا يف اجلنوب اجلليل يف الشمال، والسامرة يف الوسط،
وقد . للبطاملة والسلوقيني رية اليت حتيط بالقدس واليت كانت والية تابعة هلا مثلإلشارة إىل تلك الرقعة الصغ )5/8(عزرا 

  .يعينه اإلمرباطور الروماين) بروكيوراتو) م، فكان حيكمها حاكم. ق63ضمها الرومان يف عام 

 

يشار  فكان. أكثر اتساعاًيستخدم أحياناً، باملعىن السياسي ال اجلغرايف، ليشري إىل رقعة  وجتب مالحظة أن املصطلح كان
كان يشار إىل كل األرض اليت حكمها هريود  ، كما»جوديا«باعتبار أا ) ما عدا املدن اهليلينية(أحياناً إىل كل فلسطني 

وقد شغل أرخيالوس، ابن هريود ،منصب رئيس القوم . معظم فلسطني ، وهي رقعة واسعة تضم»جوديا«على أا 
فقد  وترد الكلمة يف العهد اجلديد مبعىن سياسي واسع،. كانت تشري إىل يهودا والسامرة فقط يف جوديا اليت) إثنآرخ(

، وإىل املنطقة اليت كانت من )العربانية القبيلة(لإلشارة إىل كل من يهودا » يهودا«جرى العرف على استخدام كلمة 
  .أيضاً إىل يوديا الرومانية نصيبهم،وإىل اململكة اجلنوبية، ولإلشارة

 

وملواجهة فوضى املصطلحات، . فلسطني ومنها جوديا الرومانية على كل» بالستينا«م، أُطلق مصطلح 135ويف عام 
يهودا » أو يهودا البطلمية أو» يهودا السلوقية«ونقرا باسم اإلمرباطورية احلاكمة، فنقول  »يهودا«نستخدم كلمة 

إىل رقعة جغرافية ختتلف حدودها وكذا  وذا، فإننا نشري. اته، إال إذا كانت النسبة واضحة من السياق ذ»الرومانية
كما أننا نفرق ذا بني يهودا وفلسطني، فيهودا ليست سوى جزء من  وضعها اإلداري باختالف اإلمرباطورية احلاكمة،

  .فلسطني

 

  شيلوه

Shiloh  

ين تقع على بعد عشرة أميال مشايل اسم مدينة من أصل كنعا» شيلوه«و .»موضع الراحة«اسم عربي معناه » شيلوه«
 من(وقد تكون شيلوه هي خربة سيلون . بني نابلس والقدس، على بعد سبعة عشر ميالً منها بيت إيل على الطريق

  ).سلْوى: العربية
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كما كانت . نون فيها تابوت العهد حيث بقي ثالمثائة عام وقد وضع يشوع بن. كانت هذه املدينة موطن النيب صموئيل
القبائل  وقد قسم فيها يشوع أرض كنعان ووزعها على. واإلداري أثناء فترة االستيطان األول ذه املدينة املركز الديينه

  .القضاة وكان العربانيون يحجون إليها ويقضون فيها العيد إبان حكم. العربانية

 

ففقدت املدينة مكانتها، وانتقل مركز . هشيلو ومنذ أن اختطف الفلستيون تابوت العهد، مل يرجع هذا التابوت إىل
  .العبادة إىل القدس

 

  بيت إيل

Bethel  

على بعد ستة عشر » لوز«وهي مدينة كنعانية قدمية كانت تعرف باسم . »الرب بيت«تعبري عربي معناه » بيت إيل«
حماطة بعدة عيون   لكنها كانتومل تكن بيت إيل مدينة حصينة،. »بيتني«من القدس ونابلس، وامسها احلديث  كيلو متراً

كانت بيت إيل مكاناً مقدساً لدى الكنعانيني قبل  وقد. ماء، وواقعة على الطريق من أرحيا إىل البحر األبيض املتوسط
 ويربط املوروث الديين اليهودي بني إيل. قبيلة يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفرامي التسلل العرباين، مث استولت عليها

وفيها رأى يعقوب حلماً وتغير امسه إىل  .إبراهيم ويعقوب، إذ بىن فيها األول مذحباً حيث تجدد العهد اإلهليوكلٍّ من 
وقد وضعت فيها خيمة االجتماع، كما وضع فيها تابوت العهد قبل . منها يسرائيل، وأصدرت دبوراه أحكامها بالقرب

وشيد فيها . بناء اهليكل  الحتاد القبائل، ولكنها فقدت أمهيتها بعدوكانت بيت إيل مركزاً. ويستقر يف القدس أن ينقل
شيد هيكالً آخر يف دان وزوده بعجول ذهبية، حىت ال حيج  يربعام ملك اململكة الشمالية هيكالً قومياً ململكته، كما

نبوءاته،  د ألقى فيها عاموسوق. ويبدو أا كانت عاصمة اململكة الشمالية لبعض الوقت. القدس سكان مملكته إىل هيكل
وهدمها اآلشوريون مث دمرها بعد ذلك  .وهامجها يوشيا ملك اململكة اجلنوبية وذبح كهنتها وخرب أصنامها وهياكلها

  .يف العصر اهليليين، ولكنها هجرت مع الفتح العريب وقد أُعيد بناؤها. البابليون ومن بعدهم الفرس

 

  شكيم

Shechem  

، »منكب«أو » كتف«كلمة عربية معناها  ، وهي»شخيم«، ويكتبها السامريون »شيكيم«ب أيضاً ، وتكت»شكيم«
وتعود أقدم . قدمية تقع بني جبل جريزمي وجبل عيبال يف الضفة الغربية وتطلَق هذه الكلمة علَماً على مدينة كنعانية

الثانية عشرة  املدينة حتت حكم األسرةوكانت . م، وهي فترة تسبق التسلل العرباين. ق2000عام  حوائطها إىل
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وقد حدث أول اتصال بني إبراهيم  ).12/6تكوين (املصرية، وضرب اآلباء العربانيون خيامهم على أطرافها 
وأثناء التسلل . ووجد يعقوب أن احلويني يقيمون فيها. وبىن له مذحباً والكنعانيني فيها، وفيها أيضاً ظهر اإلله إلبراهيم

شكيم أول مركز  وأصبحت. بتها قبيلتا سيمون والوي، ووقعت فيها حادثة دينا وشكيم بن حامور امللك العرباين،
عاصمة اململكة الشمالية لبعض الوقت وفقدت  وعند انقسام اململكة العربانية املتحدة، أصبحت شكيم. ديين للعربانيني

م، أسس فسبسيان 72ويف عام . مركز العبادة للسامرينيولكنها، مع هذا، ظلت  .أمهيتها بتصاعد أمهية مدينة السامرة
وقد عثر يف املدينة على . احلالية نيابوليس اليت كان معظم سكاا سامريني، وهي اليت اشتق من امسها اسم نابلس مدينة

كما عثر فيها . والربونزية احلديثة وإىل العصرين احلديدي واليوناين طبقات سكنية تعود إىل العصور الربونزية الوسيطة
  .ضخم يعتبر من أكرب املعابد الكنعانية على اإلطالق على معبد كنعاين

 

  جلعاد

Gilead  

. »شاهد حجر«تعين » جلعاد«، أي أن »شاهد» اليت تعين» عد«و» حجر«اليت تعين » جال«تعبري عربي من » جلعاد«

). 31/47تكوين (» لذلك دعي امسها جلعاد . اليومهي شاهدة بيين وبينك  هذه الرمجة« وقد أتى يف العهد القدمي 

يسكنها بعض القبائل  الكلمة لإلشارة إىل كل املنطقة الواقعة شرقي ر األردن وجنويب ر الريموك وكان وتستخدم
بعنوان أرض جلعاد حيتوي على مشروع صهيوين  وقد كتب لورنس أوليفانت كتاباً. العربانية ومن أمهها قبيلة جاد

الصهيونية يف الوقت احلاضر على أمهية أرض جلعاد باعتبارها جزءاً من أرض  وتركز الكتابات اإلسرائيلية. تيطايناس
  .الكربى إسرائيل

 

  السامرة

Samaria  

التل  الذي كان ميتلك» مشر«نسبة إىل » شومرون«الشمالية ويطلَق عليها باللغة العربية  هي عاصمة اململكة» السامرة»
القدس، وستة أميال إىل الشمال الغريب من  تقع السامرة على بعد ثالثني ميالً إىل الشمال من. نيت عليه املدينةالذي ب
وتطلَق كلمة . جبل جريزمي الذي حيج إليه السامريون يف عيد الفصح ، وهي املدينة اليت يقع فيها)نابلس(شكيم 

اململكة  حينما جعلها عمري عاصمة. م. ق879  880 عام أُسست املدينة. على اململكة ككل أحياناً» السامرة«
أحدمها من اجلنوب والثاين من الشرق  الشمالية، وقد أتاح هذا املوقع احلصني للمدينة واملطلّ على طريقني رئيسيني

دينة قصراً وقد شيد عمري يف امل. كانت تعرب فلسطني إىل املمر الساحلي لعمري ومملكته السيطرة على طرق التجارة اليت
إىل السامرة باسم  ، ويبدو أنه كان من الضخامة والثراء حبيث ظلت احلوليات اآلشورية تشري»بيت العاج» عرف باسم



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               188  

) م . ق721  722(عليها سرجون الثاين يف  وظلت املدينة قائمة إىل أن استوىل. مدة قرن من الزمن» بيت عمري«

وبعد خضوع السامرة لفتوحات اإلسكندر، . عاصمة إدارية للمنطقة بعد حصار دام ثالثة أعوام، وقد حتولت إىل
احلشموين  وقد هامجها يوحنا هريكانوس. مقدونية وأصبحت السامرة مدينة يونانية يف مظاهرها كافة استوطنتها جالية

ا السابقني، وأعاد بوميب، أُعيدت املدينة ألصحا وبعد جميء القائد الروماين. م وخرا وباع أهلها عبيداً. ق109سنة 
 تكرمياً لإلمرباطور أوغسطس) سبسطية(» سباست«م، وهو الذي مساها . ق4  37 هريود األكرب بناءها يف الفترة

  ).سباسطوس باليونانية(

فيها عناصر خملصة له، ولذلك جاء إىل املدينة بستة آالف من جنوده  وقد اهتم هريود بإقامة حصن وقلعة باملدينة ووطَّن
مصدراً جلنود  وقد كانت سبسطية. وغريمها من األجناس) من الغال أي فرنسا(بينهم أملان وغاليون  سرحني كاناملُ

م، قتل اليهود الكثريين من سكان 66عام  لذلك، حينما قامت الثورة اليهودية ضد الرومان. اإلمرباطورية الرومانية
  .م70 عام نشاطها بعد سبسطية ودمروا أجزاء منها، لكنها استرجعت

 

والذي سمي باسم السامرة اليت تقع ) بني اجلليل ويهودا(فلسطني  أيضاً على اجلزء األوسط من» السامرة«وتطلَق كلمة 
جبل الكرمل و البحر  ويحدها. السامرة التالل ويغلب عليها املظهر اجلبلي، كما تتميز بوفرة أمطارها فيه، و تكثُر يف

وقد استقرت يف هذه املنطقة قبيلة . عجلون جنوباً  مشاالً وجبل جلبوع ور األردن شرقاً وواديغرباً ووادي يزرعيل
 وتضم السامرة وبيت إيل وترصه وجمدو وبيسان وجبل). منها وإفرامي يف اجلنوب منسى يف اجلزء الشمايل(يوسف 

اليهودية املتبقية، فظهر  ى اختلطت بالعناصروبعد التهجري اآلشوري، وطَّن فيها سرجون الثاين قبائل أخر. جريزمي
وقد كانت املنطقة تابعة آلشور وبابل وفارس ومقدونيا ). التوراتية حسب الرواية(السامريون نتيجة تزاوج هذه العناصر 

ا يبدو، إىل على م ، فيعود،»السامرة«أما اسم . »إفرامي«ويشري األنبياء إىل املنطقة باسم . على التواىل واململكة احلشمونية
يهودا «واآلن يطلق الصهاينة مصطلح . يضموا اآلشوريني الذين كانوا يطلقون اسم العاصمة على املنطقة اليت

  .الضم على الضفة الغربية لتسويغ» والسامرة

 

  الجليل

Galilee  

، ومعىن »ندي الشكلاحلجر املس«لفظ سامي يرجح أن يكون كنعاين األصل ومعناه  وهو» اجللجال«من » اجلليل«
بني ر الليطاين ووادي  واجلليل هو اسم املنطقة الشمالية من فلسطني، وتقع. »مقاطعة«أو » دائرة«بالعربية  الكلمة

وهي مقاطعة جبلية منتجة للحبوب وتكثُر فيها اجلبال،  .يزرعيل، عرضها تسعة عشر ميالً وطوهلا مخسة وعشرون ميالً
  .يبلُغ ارتفاع بعضها أربعة آالف قدم مثل الكرمل وجلبوع، اليت
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 اليت سكنها اإلنسان، ومن أقدم مدا مدينة جمدو اليت شهدت معارك طاحنة بني وتعد اجلليل من أوليات املناطق

وقد استقرت قبائل . األقوام وقد سكنها احلويون واجلرجاشيون وغريهم من). م. ق1480(الكنعانيني واملصريني 
ومل يستطع العربانيون طرد سكان اجلليل، ولذا . إليها قبيلة دان كما انتقلت. ساكر وزوبولون يف اجلليلنفتايل وآشر وي

وبعد التهجري  .عشرين من مدا نظري أدوات بناء ابتاعها منه) ملك صور(وقد أعطى سليمان حلريام  .ظل سكاا خليطاً
شيشنق أثناء حكم رحبعام، وضمها  وقد غزاها. يهودإىل بابل والعودة منها، أصبحت أغلبية سكاا من غري ال

ويف عهد . احتلها الرومان وأصبحت اجلليل تابعة هلم. م.ق 63ويف عام . اآلشوريون مث حكمها الفرس والسلوقيون
سم إىل تق وكانت اجلليل ذاا). يوديا بالالتينية(اجلليل والسامرة ويهودا : إىل ثالث مناطق الرومان كانت فلسطني تقسم
  .اجلليل األعلى واجلليل األسفل

 

منها  األقلية اليهودية كان عدد اليهود من القلة حبيث اضطر سيمون احلشموين إىل جري وحينما قام التمرد احلشموين،
احلشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس األول  وقد هاجر بعض اليهود إليها أثناء حكم األسرة. خشية أن امجهم األغلبية

. يهود اجلليل غري ملتزمني بالشعائر الدينية كتلك اخلاصة باخلتان والعشور ويف تلك املرحلة التارخيية، كان. منطقة يهودا

وكان . مؤمنني ، وهي عبارة تفيد أم أجالف غري»عوام األرض«أي » عم هآرتس«يشار إليهم باسم  ولذا، كان
املصادر إم مل يكن بوسعهم التمييز بني حريف األلف  وتقول. دين يف يهودانطقهم للعربية خمتلفاً عن نطق اليهود املوجو

هو  وكان قائد القوات اليهودية يف اجلليل) م73  66(اجلليل إىل التمرد األول ضد روما  وقد انضم بعض يهود. والعني
هود ألن أعداداً منهم، الي ومل يتخذ الرومان إجراءات انتقامية ضد سكاا من. يوسيفوس الذي استسلم للرومان

ضد روما، فلم يؤيده ) م135  132(التمرد الثاين  أما. وخصوصاً يف صفورية وطربية، كانت متعاطفة مع الرومان
  .سكان اجلليل من اليهود

 

ومن مدن اجلليل أيضاً الكرمل . للسنهدرين وأصبحت اجلليل مركزاً للدراسات الدينية إذ تضم طربية اليت صارت مقراً
وقد نشأ املسيح يف اجلليل، ولذا فقد كان يعرف ب . »حبر اجلليل» ويقع فيها حبر طربية املعروف باسم. دوصف

العهد  وتأسست يف. اجلليل بعد ذلك نطاق احلضارة اإلسالمية، ونزلت قبائل عربية كثرية فيها مث دخلت. »اجلليلي«
وال تزال الكثافة السكانية العربية . وعكا وطربية وبيسانومن أهم مدن اجلليل صفد . العثماين بعض اإلمارات اإلسالمية

  .الصهيونية الرامية لتغيري طابعها السكاين عالية يف منطقة اجلليل، رغم احملاوالت

 

  غزة
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Gaza  

، والفرس »عزة«العربانيون باسم  وقد عرفها. »خمازن«أو » كنوز«أو » قُوى«كلمة سامية فيما يبدو، وتعين » غزة«
  .هاشم بن عبد مناف جد الرسول الذي مات ودفن فيها نسبة إىل» غزة هاشم«، ومساها العرب »ازاتوه«باسم 

 

ساحل البحر املتوسط  وتبعد املدينة ثالثة أميال عن. الثقافة العربية إىل كلٍّ من قطاع غزة ومدينة غزة وتشري الكلمة يف
الساحلي الرئيسي املمتد من لبنان إىل مصر ماراً من  ا الطريقومير . إىل الشرق، وعشرة أميال إىل اجلنوب من عسقالن

 آخر مدينة كبرية قبل الوصول إىل سيناء، وآخر حمطة ملن يريد دخول مصر، وأول حمطة وغزة. مشال فلسطني إىل جنوا

السيطرة على طرق على غزة يعين  ونظراً ملوقعها اجلغرايف، كان االستيالء. ملن يريد دخول فلسطني من ناحية اجلنوب
  .القدمي احلرب والتجارة بني آسيا وأفريقيا يف العامل

 

العربانية، ولكن الفلستيني طردوهم منها  كانت غزة من نصيب قبيلة يهودا عند تقسيم أرض كنعان بني القبائل
بقيت هياكل هذا و. مششون، كما كانت مركزاً لعبادة داجون الفلستية وقد كانت غزة أيضاً مركز نشاط. واسترجعوها

  .املسيحية م حيث حطِّمت املعابد الوثنية فيها مبرسوم إمرباطوري حينما حتولت روما إىل400 اإلله فيها حىت سنة

 

وعلى هذا، فقد اشتركت يف . م. ق720اآلشوريون عام  وكانت غزة على حدود اململكة العربانية املتحدة حني احتلها
وكانت غزة املدينة الوحيدة يف فلسطني اليت مل . م. ق608عام ) فرعون مصر(او خن التمرد ضد احلكم اآلشوري مث ضد

وأبت اخلضوع هلم، لكنها  وقد قاومت غزة املكابيني حينما قاموا بثورم. لإلسكندر، فنكَّل ا وهدم أسوارها تستسلم
وبعد أن دخلها، . ة عامألكسندر يانايوس ملد م، فحاصرها. ق95م مث متردت عام . ق145استسلمت هلم عام 

  .أحرقها وقتل أعداداً كبرية من أهلها

 

وملا نكَّل . إىل مستعمرة عسكرية وبعد أن أخضعها الرومان، حتولت. وقد قاومت غزة الغزو الروماين ملدة طويلة
رعة اليت أُقيمت يف الرومانية، بعث بأسراهم إلىها حيث قُتلوا يف املصا هادريان باليهود الذين ثاروا ضد اإلمرباطورية

  .اهلدريانية حفلة األلعاب
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، فظلت حبوزم 1100واستوىل الفرجنة عليها عام  .م634وظلت غزة حتت حكم الرومان إىل أن فتحها العرب عام 
  .1917مث احتلها اإلجنليز عام  .1187حىت حتررت بعد معركة حطني عام 

 

صري، ومنها قام الفدائيون الفلسطينيون بشن هجمام على امل ، دخلت غزة حتت احلكم اإلداري1948وبعد عام 
 وقد اعترف ديان وزير الدفاع. ضمتها إسرائيل، ولكنها قاومت االحتالل بضراوة ،1967ويف عام . إسرائيل

االنتفاضة الفلسطينية يف ديسمرب  وقد اندلعت منها. »حيكمها الفدائيون يف الليل « اإلسرائيلي حينذاك بأن غزة 
  .أصبحت غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية ومبقتضى اتفاقية أوسلو. ، واستمرت يف التصاعد1987

 

  طبرية

Tiberias  

. فلسطني واليت جيب أال تنقطع فيها الصالة وهي إحدى املدن األربع اليت يقدسها اليهود يف. مدينة يف اجلليل» طربية«

حبرية (ع طربية مشال شرقي فلسطني عند البحرية املسماة بامسها تق. وصفد القدس واخلليل: أما الثالث األخرى فهي
ومساها على اسم  م22عام ) ابن هريود(شيدها هريود أنتيباس . بعد أربعة أميال من طرفها اجلنويب على) طربية

صر، تقع على طريق جتاري يربط سوريا مب وكانت طربية. اإلمرباطور طيباريوس لتحل حمل صفورية كعاصمة للجليل
ويف . مقربة منها عيون ساخنة جعلت منها منتجعاً صحياً مشهوراً وتوجد على. واشتهرت بالتجارة وصيد األمساك

الطبقات  كما أن بعض أعضاء. ولذا، كانت املدينة تضم مكاتب احلكومة والصيارفة. أثرياء اليهود النهاية، استقر فيها
  .رض والسكىنالفقرية من اليهود استوطنوها ليحصلوا على األ

 

وتوقِّع املعاهدات وتفرض  هلا احلق يف أن تعلن احلرب) بوليس(أول مدينة يهودية تنال استقالهلا وتصبح مدينة  وطربية
وقد استسلمت . أفراد وجملس مدينة من ستمائة شخص الضرائب، وكان حيكمها حاكم منتخب تساعده جلنة من عشرة

 وقد أصبحت مركزاً لليهودية بعد تدمري. األول ضد الرومان، ولذا مل يتم ختريبها يطربية للرومان أثناء التمرد اليهود

هذا أن التلمود األورشليمي وضع يف  ومعىن. القدس، فشيدت فيها حلقة تلمودية دونت فيها املشناه وأجزاء من اجلماراه
  .طربية
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املسلمون   هجرية مصحفاً كي يقرأ30ابن عفان إليها عام اإلسالمية وأرسل اخلليفة عثمان  دخلت طربية دائرة احلضارة
 ولكنها سقطت مرة 1187عام  وسقطت يف يد الفرجنة بعض الوقت مث استعادها صالح الدين. فيه القرآن الكرمي

  .1247عام  ، مث مت حتريرها بشكل ائي1240أخرى يف يد الصليبيني عام 

 

واستوىل نابليون ). 1562(لليهود باإلقامة فيها  مسح سليمان القانوين، و1517استوىل العثمانيون على طربية عام 
املدينة أيام احلكم املصري لفلسطني إال أن الدمار حلق ا بسبب الزلزال  وازدهرت.  وملدة قصرية1799علىها عام 

  .1837وقع عام  الشديد الذي

 

هاينة بسبب وجود مركز ديين فيها، كما كانت أول الص وطربية من مدن فلسطني األوىل اليت استقر فيها املستوطنون
  .االحتالل اإلجنليزية للصهاينة مدينة فلسطينية سلمتها قوات

 

  الخليل

Hebron  

، .»احتاد«أو » رباط» أو» عصبة«أو » صاحب«، ومعناها »حربون«هي املقابل العريب للكلمة العربية » اخلليل« كلمة
وتقع ). »مدينة رباعية«أي » تيترابوليس«باليونانية (» أربع قرية«كنعانيون يسموا واخلليل مدينة يف فلسطني، وكان ال

آالف  تسعة عشر ميالً من القدس وثالثة عشر ميالً ونصف امليل من بيت حلم، على ارتفاع ثالثة مدينة اخلليل على بعد
املقدسة لدى اليهود اليت جيب أال  ألربعواخلليل إحدى املدن ا.وأربعني قدماً من سطح البحر، وحوهلا عيون ماء كثرية

  .تنقطع فيها الصالة، إىل جانب القدس وصفد وطربية

 

إىل جوارها لبعض ) تنسب إليه املدينة الذي(فقد سكَن إبراهيم . م. ق3500ويعود تاريخ اخلليل إىل أبعد من عام 
حسب الرواية (مث سكنها بعده . فن فيها فيما بعدحيث د) العهد القدمي حسبما جاء يف(الوقت واشترى مغارة املكفيلة 

  .ويعقوب ويوسف إسحق) التوراتية
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وقد جلأ إليها داود هرباً من . وأبادوا سكاا من العناقيني وقد استوىل العربانيون على املدينة أثناء تسللهم إىل كنعان،
يهودا اليت  وتقع اخلليل يف منطقة). »حربون« إىل »قرية أربع«بن نون هو الذي غير امسها من  ويقال إن يوشع(شاؤول 

وقد احتلها األدوميون بعد التهجري البابلي،  .كانت تخص قبيلة يهودا، ولكن املدينة نفسها كانت إحدى مدن امللجأ
  .جزءاً من فلسطني الرومانية وضمها احلشمونيون إىل مملكتهم، مث أصبحت

 

واخلليل تضم احلرم اإلبراهيمي الشريف ومزار سيدنا إبراهيم عليه . اإلسالمية بيةمث دخلت اخلليل جمال احلضارة العر
إبراشية وبنوا كنيسة يف  استوىل عليها الفرجنة وجعلوها مركز(ازدهرت املدينة يف العصر اململوكي والعثماين  .السالم

  .ع عشراية القرن التاس ، وانتشر العمران خارج أسوارها منذ)1168موقع احلرم عام 

 

فلسطني ووصول املستوطنني الصهاينة كانت اخلليل ملجأً للمجاهدين  ويف العصر احلديث بعد دخول القوات الربيطانية
معاركها قبل  وكانت. القدمية يف جباهلا وألن أية قوة مطاردة يصعب علىها أن تعثر على ااهدين النتشار املغارات

املستوطنني الصهاينة سبق أن فروا من املدينة كلها   االشتباكات مع العدو حىت أنإعالن الدولة الصهيونية هي األعنف يف
  .يوم ثورة الرباق  تاركني بيوم وحماهلم1929عام 

 

فزاد .  لوفود عدد كبري من الالجئني إليها1948فلسطني عام  وقد شهدت اخلليل ثورة دميوجرافية حقيقية بعد احتالل
  موقعاً متميزاً على تلة1967وقد اختارت إسرائيل بعد ضم الضفة الغربية عام . ماًعا 27خالل % 54عدد سكاا 

  .اإلبراهيمي وقامت مبحاوالت لتهويد احلرم» قريات أربع«لتقيم مستوطنة صهيونية تسمى 

 

 بإطالق النار املستوطن الصهيوين باروخ جولدشتاين وقد شهدت املدينة واحدة من أكرب املذابح الصهيونية حينما قام
وقد تبين أن اإلرهايب الصهيوين . اإلبراهيمي فاستشهد منهم أكثر من ثالثني على املصلني وهم ساجدون داخل احلرم

رشاشه الرمسي  وأنه استخدم من مستوطنة قريات أربع، وأنه ضابط طبيب يف اجليش اإلسرائيلي) قُتل أثناء احلادث الذي(
  .مزاراً هلم ستوطنون مقربة خاصة أصبحتوقد أقام له امل. يف اجلرمية

 

  صفد

Safed  
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، وهي مدينة يف اجلليل تقع فوق جبل على ارتفاع ألفني »العطاء«مبعىن » صفت» من الكلمة الكنعانية» صفد«
القدس واخلليل  إىل جانب(وهي إحدى املدن األربع املقدسة عند اليهود . ومثانني قدماً من سطح البحر وسبعمائة

وقد ظلت كذلك . كانت قرية صغرية ضئيلة الشأن ومع هذا، مل يأت ذكرها يف الكتاب املقدس إذ يبدو أا). يةوطرب
وقد دارت املعارك بني الفرجنة واملسلمني حول . ذكر يف الفتوحات العربية األوىل حقباً طويلة من الزمن، فلم يأت هلا

  . جزءاً من الدولة العثمانية1517ت عام  مث أصبح1267إىل أن حررها الظاهر بيربس عام  صفد

 

بنيامني التطيلي يف القرن الثاين عشر،  وال نعرف الكثري عن تاريخ وجود أعضاء اجلماعات اليهودية فيها، وحينما زارها
ن وكان اليهود املقيمو. املهاجرين من إسبانيا استوطنوها يف القرن اخلامس عشر لكن بعض اليهود. مل جيد فيها يهوداً

  .يتاجرون يف التوابل واجلنب والزيت واخلضراوات والفواكه فيها

 

لوريا  عشر، أصبحت صفد مركزاً دينياً، إذ عاش فيها يوسف كارو مؤلف الشوحلان عاروخ وإسحق ويف القرن السادس
 هذا، مل يكن عدد ومع. للدراسات القبالية وتلميذه حاييم فيتال، وهم من أهم القباليني، وبذلك أصبحت صفد مركزاً

ويف اية القرن السابع عشر، كان عدد اليهود من . 1548أسرة عام  اليهود فيها يزيد على سبعمائة وست عشرة
احتلتها القوات  وقد. وقد استوطنها، مع اية القرن الثامن عشر، بعض احلسيديني. يزيد على عشرين دافعي الضرائب ال

 مت طرد سكاا العرب 1948ويف عام  .، واستوطنها الصهاينة1918 عام الربيطانية ضمن ما احتلت من فلسطني
  .وحل حملهم مستوطنون صهاينة

 

  أريحا

Jericho  

وقد يدل هذا على أن عبادة القمر السامية كانت منتشرة (» مدينة القمر«تعين  وهي كلمة كنعانية» يرخو«من » أرحيا»
  ).»الرحيا«بكلمة  ويشار إليها يف العصر احلديث أحياناً(» عطريةالروائح ال«ويقال إن معناها أيضاً  )فيها

 

آالف عام، واكتشف فيها أقدم فخار وأقدم حنت يف العامل،  وأرحيا مدينة كنعانية قدمية يرجع تارخيها إىل حوايل سبعة
فإن  إا هجرت بعض الوقت،وحيث (بل ويقال إا أقدم مدينة يف العامل قائمة حىت اليوم  .وتعد أقدم مدن فلسطني
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مستمرة فيهما دون انقطاع منذ ظهرتا  دمشق ودمنهور مها املدينتان اللتان تستحقان هذا الشرف، إذ أن احلياة البشرية
  ).إىل الوجود

 

 وثالثني كيلو متراً شرقي الشمال الشرقي ملدينة القدس، يف الطرف الغريب لغور األردن وتقع أرحيا على مسافة سبعة

الذي تصب مياهه بعدها بقليل يف البحر  على بعد حوايل مثانية كيلو مترات غريب ر األردن) يقال له غور أرحيا(لغريب ا
الضفتني الشرقية والغربية بشبكة طرق، وهي منفتحة جنوباً على البحر امليت  وترتبط أرحيا مع غور األردن ومع. امليت

. املسيحيون القادمون من القدس ريب لنهر األردن والبحر امليت، مير منها احلجاجوكانت أرحيا املعرب الغ. النقب وصحراء

كثري من اجلماعات البشرية املهاجرة إىل فلسطني على مدى  ومن جهة أخرى، كانت أرحيا بوابة شرقية لفلسطني عربها
اليت تقع  ي بذلك تساوي منطقة اخلليلإدارياً تبلغ مخسة وعشرين كيلو متراً مربعاً تقريباً، وه ومساحة املدينة. العصور
  ).فجوها حار ولذا(وأرحيا منخفضة حتت سطح البحر بنحو مائتني وستة وسبعني متراً . جنوا

 

وقد اختذها اهلكسوس قاعدة ) مقربة من أرحيا احلديثة على(وأرحيا القدمية تقع يف تل السلطان بالقرب من عني السلطان 
) فلسطني(وهي أول مدينة هامجها العربانيون أثناء تسللهم يف أرض كنعان  .م. ق1600 - 1750هلم بني عامي 

امرأة امسها  ، فدخال بيت)حسب الرواية التوراتية(وقد أرسل يشوع بن نون جاسوسني إىل املدينة  .وغزوهم إياها
، إذ يبدو أا استقبلت »متسع«أو » رحب» من الكلمة العربية» راحاب«و). يشار إليها دائماً بالزانية(» راحاب«

وحينما علم ملك أرحيا بأمرمها، حاول القبض عليهما ولكن  .(24 - 2/1 سفر يشوع(اجلاسوسني على الرحب والسعة 
وبعد ". تدركومها لست أعلم أين ذهب الرجالن، اسعوا سريعاً وراءمها حىت: "وضللت الرسل، وقالت راحاب خبأما،

أعطاكم األرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن  علمت أن الرب قد: "حاب للرجلنيأن رحل حراس امللك، قالت را
قد مسعنا كيف جفَّف الرب مياه حبر القلزم قدامكم عند خروجكم من  مجيع سكان األرض ذابوا من أجلكم، ألننا

 ح يف إنسانومل تبق بعد رو"بعض األحداث األخرى اليت بثت الرعب يف نفوس أهل أرحيا  مث ذكرت هلما". مصر

إن : "وعاد اجلاسوسان وقاال ليشوع ، وطلبت منهما األمان لنفسها وألهلها عند سقوط املدينة يف يد العربانيني،"بسببكم
  ".األرض بسببنا الرب قد دفع بيدنا األرض كلها وقد ذاب كل سكان

 

ة سبعة من الكهنة، حاملني أبواقاً وتابوت إسرائيل يف صحب ووفقاً ألمر الرب، حسب الرواية التوراتية، سار احملاربون من
 ويف اليوم السابع طافوا حوهلا سبع مرات وضربوا. املدينة مرة يف اليوم ملدة ستة أيام العهد، وقد طاف هؤالء حول

ل يف املدينة من رجل وامرأة، من طف كل من"باألبواق وهتفوا هتافاً عالياً فسقطت أسوار املدينة، فقام العربانيون بذبح 
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دخال بيت املرأة الزانية وأخرجا من : للرجلني اللذين جتسسا األرض وقال يشوع… وشيخ، حىت البقر والغنم واحلمري
  ).6/24يشوع " (هلا كما حلفتما هلا هناك املرأة وكل ما

 

ت يشوع بل تذكر التقاليد الدينية أا تزوج) 6/25يشوع (إسرائيل  ويذكر العهد القدمي أن راحاب عاشت يف وسط
ملعون قدام الرب  مث حلف يشوع يف ذلك الوقت قائالً. أنبياء اليهود جاءوا من نسلها من بينهم إرميا وأن عدداً من

  ).6/27يشوع (الرجل الذي يقوم ويبين هذه املدينة أرحيا 

 

قضاه (اً فيها قصر عصر القضاة أخرج عجلون ملك املؤابيني اليهود من أرحيا واختذها عاصمة له وأقام لنفسه ويف
ويف ). 10/5صموئيل الثاين (منت مرة أخرى  وقد أقام فيها رسل داود الذين حلق ملك عمون حلاهم إىل أن). 3/13

امللك  وقد قبض البابليون على). وفقاً لنبوءة يشوع(البيتئيلي ولكنه فَقَد ابنيه  زمن امللك العرباين أحاب، بناها حيئيل
  .م. ق587حيا مث حطموا املدينة عام العرباين صدقيا بالقرب من أر

 

وقد جدد هريود املدينة ووسعها  .بتعمريها) املكابيون(العصر اهليليين، حتولت أرحيا إىل مقربة، مث قام احلشمونيون  ويف
ت، ولكن وقد خرب. فامتدت فوق ما يعرف اليوم بتالل أيب العليق وأسس فيها القصور وامليادين والقنوات واحلصون،

وأقيمت يف  وانتشرت فيها املسيحية) م327 - 306(القرن الرابع امليالدي يف عهد قسطنطني األكرب  أُعيد بناؤها يف
  .ضواحيها األديرة والكنائس وأصبحت مركز األسقفية

 

 املدينة وأصبحت وازدهرت اإلسالمي، استقرت فيها قبائل بين النضري اليهودية بعد طردها من اجلزيرة العربية ويف العصر
واملوز وقصب السكر والرحيان واحلنة والبلسم وسكنها قوم  أهم مدينة زراعية يف غور األردن وأحيطت مبزارع النخيل

  .من قيس ومجاعة من قريش

 

 مث 1187صالح الدين حررها عام  وقد استوىل الفرجنة على أرحيا وأسس فرسان اهليكل قلعة بالقرب منها، ولكن
  .هلا  بعد ذلك إىل قرية صغرية متواضعة ال أمهيةحتولت أرحيا
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 1944يف عهد االنتداب الربيطاين حىت عام  وكانت أرحيا مركزاً حياً يف أواخر العهد العثماين مث أصبحت مركز قضاء

 وقد تدفَّق. عادت أرحيا مركز قضاء حيمل امسها داخل الضفة الغربية ،1948وبعد عام . حني أُحلقت بقضاء القدس

السبعينيات ما  وبلغ عدد سكاا يف أواخر. الالجئني وأُقيمت جبوارها خميمات عني السلطان وعقبة جرب عليها آالف
  . ألف نسمة15يزيد على 

 

مشروع  ويوجد جبوار أرحيا. بأراضيها الزراعية اليت تعتمد أساساً على الينابيع واآلبار وأرحيا مشهورة يف الوقت احلاضر
عدة صناعات يف أرحيا من بينها صناعة  وتوجد. للزراعة وتربية املواشي الذي استوعب كثرياً من الالجئنيموسى العلمي 

وتتميز أرحيا مبا فيها من آثار ترجع إىل العصور القدمية . النسيج السكر من القصب وتصنيع التمر من البلح وصناعة
  .تازاًواملسيحية واإلسالمية وهي تعد مشىت مم والرومانية

 

حرصت  فهي بوابة طبيعية تشرف على الطرق املؤدية إىل األغوار واملرتفعات اجلبلية، ولذا وملوقع أرحيا بعد عسكري،
األردن، وذلك بااللتفاف حول الضفة   قبل غريها من مدن الضفة الغربية لنهر1967إسرائيل على احتالهلا يف حرب 

  .الغربية عن الضفة الشرقية زل الضفة أرحيا وع-الغربية الحتالل حمور طوباس 

 

الدائمة البد أن يسهل الدفاع عنها وأن تعتمد على عوائق طبوغرافية  وينطلق مشروع آلون من مفهوم أن حدود إسرائيل
متراً على   كيلو15 - 10ولذلك اقترح آلون ضم شريط من األراضي بعمق . السويس أو ر األردن دائمة مثل قناة
بلغ عدد املستعمرات يف هذا الشريط عام   كيلو متراً، وقد20ألردن حىت البحر امليت مث زيد بعد ذلك إىل طول وادي ا

ومبقتضى اتفاقية أوسلو .  أربعني مستعمرة1982بلغت عام   عشر مستعمرات، مث أخذت تزداد إىل أن1971
  .الفلسطينية أصبحت أرحيا يف يد السلطة

 

 أسماؤها : القدس

Jerusalem: Names  

العهد القدمي أكثر من ستمائة ومثانني  ، وقد وردت الكلمة ذه الصيغة يف»يروشاالمي«تقابلها يف العربية كلمة » القدس«
من مقطع (» يورشاليم«من الكلمة الكنعانية اليبوسية ) قبل امليالد منذ القرن التاسع عشر(وهي كلمة مشتقة . مرة
وهو اإلله  »شلم«أو » شامل«أو » شوملانو«؛ ومقطع »مدينة«أو » موضع«عىن مب» أور«أو من » يؤسس» مبعىن» يارا«
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يرجع تارخيها إىل القرنني التاسع عشر والثامن  اليت» نصوص اللعنة«ويف الكتابات املصرية املعروفة ب ). السامي للسالم
القرن الرابع عشر قبل  (وقد ورد يف مراسالت تل العمارنة. »روشاليموم» عشر قبل امليالد، وردت الكلمة بشكل

اآلشورية اليت  يف الكتابات» أوروسليمو«ويتكرر االسم بشكل . »أوروسامل«رسائل من عبدي خيبا، ملك  ست) امليالد
، ومن الواضح أن »هريوسوليما«اليونانية، فقد سميت  أما يف كتابات القرن الرابع. تعود إىل القرن الثامن قبل امليالد

 »أوريسلم«و» أورشلني«وذكر ياقوت املدينة باسم . من االسم الكنعاين للمدينة جاء» جروسامل«االسم الالتيين 

بطون العرب األوائل الذين نزحوا  نسبة إىل سكاا من اليبوسيني، وهم من» يبوس«ويشار إليها أيضاً بأا . »أورسلم«و
يف الكتابات » يبوس«وقد ورد اسم . لى املدينة القدميةالتالل املشرفة ع م واحتلوا. ق2500من اجلزيرة العربية حنو عام 

  .وهو حتريف لالسم الكنعاين» بابيت«و» يابثي«اهلريوغليفية باسم  املصرية

 

أُطلق عليها فيما بعد  ، مث»حصن يبوس«اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية اجلنوبية الشرقية من يبوس سميت  وقد بىن
جبل «، وأحياناً باسم »هضبة أوفل«أو » األكمة»  اجلبل الذي أُقيم عليه احلصن باسمويعرف. »حصن صهيون«اسم 

وتسمى . »إكرا«أو » قلعة عكرا«حصن يبوس، قلعة منيعة عرفت باسم  وقد أنشأ السلوقيون، يف موضع. »صهيون
  .»صهيون» القدس أحياناً

 

مدينة «و» مدينة العدل«و» مدينة اإلله«و» شاليم»  لفظ،»يروشاالمي«وتطلق التوراة على املدينة، إىل جانب لفظ 
 ويذكر). »أسد اإلله«أي (» آرئييل«و» مدينة الشعب املقدس«و» املدينة املقدسة» ، وكذلك»مدينة احلق«و» السالم

واالسم . (»تسقدي«مساها ) الشام بالد(املؤرخ اليوناين هريودوت، يف القرن اخلامس قبل امليالد، مدينة كبرية يف سوريا 
 1000وعندما استوىل داود على املدينة حوايل سنة ). »القدس» أي» قديشتا«على األرجح حتريف للنطق اآلرامي 

  .ولكنها عادت بعد ذلك إىل امسها القدمي» مدينة داود«يطلَق عليها فسماها  م، مل جيد امساً خاصاً.ق

 

» إيليا«؛ و»إيليا كابيتولينا«وغير امسها إىل  )135عام (ريانوس املدينة ويف العهد الروماين، دمر اإلمرباطور إيليوس هاد

 وأعاد إليها اإلمرباطور. معبد جوبتر كبري آهلة الرومان» الكابيتول«نسبة إىل  »كابيتولينا«هو اسم اإلمرباطور، و

ظل متداوالً » إيليا«ويبدو أن اسم  .»أورشليم«قسطنطني، الذي اعتنق املسيحية يف القرن الرابع امليالدي، امسها القدمي 
ويف . 638الذي منحه اخلليفة عمر بن اخلطاب إىل سكان املدينة عام  بدليل وروده يف العهد العمري أو عهد األمان

القرن اخلامس  ، وقد مساها أحد علماء املسلمني يف»القدس الشريف«و» بيت املقدس«سميت املدينة  العصور التالية،
  .»إيليا«و» بيت املقدس«: باالمسنياهلجري 
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 مكانتها في الوجدان الديني اليهودي : القدس

Jerusalem: Status  in the Jewish Religious  Imagination  

جيعلها من أهم املراكز  اخلاصة عند املسلمني واملسيحيني واليهود نظراً ملا حتتويه من آثار دينية، وهذا ما للقدس أمهيتها
أمهية جغرافية حيث تقع على تقاطُع الطرق اليت تربط  ولكنها يف الوقت نفسه ذات. من أهم مراكز التوحيدالروحية و

 ، هدفاً جلميع القوى السياسية)شأا شأن فلسطني ككل(وهذا ما جعلها . بقاراته الثالث مجيع أرجاء العامل القدمي

الصهيوين فيها ال عالقة له  دعم االستعماري لالستيطانواالهتمام الصهيوين بالقدس وال. الدولية على مر العصور
لتهويد القدس وتوطني نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق  بتطلعات اليهود الدينية، اليت ميكن الوفاء ا دون حاجة

من  ني يشكونبل إن كثرياً من اليهود املتدين. »القدس الكربى«تقع داخل نطاق ما يسمى  وجسور، باملستوطنات، اليت
الديين، ولذا يالحظ أن املدينة اليت كانت  وليس يف إطار االنتماء) الالدينية(أن ويد القدس يتم يف إطار اإلثنية اليهودية 

بدأت تفقد طابعها الديين وتتحول إىل مركز سياحي توجد فيه ) الشيطانية مقابل تل أبيب(ذات صبغة دينية واضحة 
  !ية على مقربة من حائط املبكىاألشياء اإلباح حمالت

 الوجدان الديين اليهودي قد يكون من املفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها يف وجدان وقبل أن نتناول مكانة القدس يف

  .املسيحيني واملسلمني

 

 الذي ورثه املسيحي، إذ كانت فلسطني تعد الوطن املقدس ظلت للقدس، لبعض الوقت، مكانتها اخلاصة يف الوجدان
ومل . »اجلديد املقدسة مدينة العهد«بل بأا » صهيون اليهودية«ومل تكن القدس توصف بأا . املسيحيني املسيح ألبنائه

حني أصبح عرش البابا جرجيوري العظيم مركز السلطة  590تتضاءل أمهية هذه املدينة كمدينة مقدسة إال بعد عام 
وأصبح أسقف القدس حيتل املرتبة اخلامسة يف السلسة اهلرمية هليئة . القدس ظوة علىاملسيحية، وأصبحت لروما احل

. العصور الوسطى تتغلغل يف حياة وخيال مسيحيي) األرض املقدسة(ومع ذلك، بقيت فلسطني . الكاثوليكية الكهنوت

ء باملغامرة والكسب االقتصادي ذلك من إغرا وكانت الرحلة إىل األرض املقدسة مطمح كل مسيحي، مع ما قد يرافق
وال تزال للقدس مكانتها اخلاصة يف  .لدى اآلخرين الرغبة يف زيارا ومن مشاهد رائعة، وكان من يزوروا يثريون

القبطية موقف خاص من  وللكنيسة). رغم تراجع أمهية احلج على األقل بالنسبة للمسيحيني الغربيني(املسيحي  الوجدان
هذا أصدر البابا قراراً بتحرمي أداء هذه الشعرية طاملا أن  ال يزال من الشعائر املهمة بالنسبة لألقباط، ومعالقضية، فاحلج 

والكنائس  وأهم اآلثار املسيحية يف القدس كنيسة القيامة اليت تضم قرب السيد املسيح. الصهيونية القدس حتت هيمنة الدولة
  .املقامة على جوانب طريق اآلالم
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 وأرض املعراج) صلى اهللا عليه وسلم(اهتمامهم بالقدس إىل أا غاية مسرى الرسول  نسبة للمسلمني فريجعأما بال

املسلمون يتوجهون بالصالة إليها حينما  وكان. وا أوىل القبلتني وثالث احلرمني) بنص سورة اإلسراء(ولكوا مباركة 
ىل بيت املقدس حوايل سبعة عشر شهراً حىت أمرهم اهللا تعاىل للصالة إ كانوا مبكة قبل اهلجرة، واستمروا يف التوجه

اهتم ا احلكام واخللفاء  وقد. وهناك أحاديث شريفة كثرية تبين أمهية القدس ومكانتها عند املسلمني. الكعبة بالتوجه إىل
كما أَوقف الكثريون . املدارسوالتكايا فضالً عن األسبلة واألربطة و املسلمون فأُنشئت فيها املساجد واملقابر والزوايا

الصخرة واملسجد  ومن أهم اآلثار اإلسالمية املقدسة يف املدينة مسجد قبة. األراضي ااورة هلا على القدس معظم
  .األقصى واحلرم املقدسي الذي يضم املسجدين

 

عليها داود، نقل  بعد أن استوىلف. مكاناً مركزياً يف الوجدان اليهودي) يف املصطلح الديين» أورشليم»( وتشغل القدس
يف املوروث الديين، أما الشعب فهو » صهيون«املدينة اسم  ويطلَق على. إليها تابوت العهد مث بىن سليمان فيها اهليكل

وقد أصبحت املدينة مركزاً للدين اليهودي . جبل صهيون وقرب داود وحائط املبكى وهي تضم أيضاً. »بنت صهيون«
نلتقي يف العام القادم يف " :يهود ويذكروا يف صلوام، وخصوصاً يف االحتفال بعيد الفصح حيث يرددونإليها ال يتجه

  .يف العام ، وهي املدينة اليت كانوا حيجون إليها ثالث مرات"أورشليم

 

ه، توجد أوصاف ويف األجادا. القوانني واألساطري وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث األجادي مدينة القدس بكثري من
ويف حماولة . على سبيل املثال سرة العامل وال يضاهيها يف حسنها مدينة أخرى مسرفة يف مديح أورشليم وأهلها، فهي

حيبون املال، يكرهون بعضهم  كانوا: "سبب سقوطها، تلوم األجاداه أهلها وتلقي عليهم املسئولية، فأهل أورشليم تفسري
يف األجاداه أيضاً أن اإلله خلق أورشليم عند خلقه العامل،  وجاء". ، ومل يقيموا شعائر السبتبعضاً، ويكرهون العلماء
 وهناك كذلك إشارات إىل. فيها، وصلَّى متمنياً أال يعصيه أبناؤه وحبيبته، أي أورشليم وأنه أقام خيمة االجتماع

فستمتلئ حدودها ): "إىل فلسطني ودي وقيادته الشعبأي بعد عودة املاشيح املخلِّص اليه(أورشليم يف العصر املشيحاين 
وقد طورت القبااله هذه األفكار حيث ". إليها آالف احلدائق باألحجار الكرمية، وسيأيت اليهود ويأخذوا، وسيضاف

الشخيناه أو  وهي، ذا،. املكان الذي سيفيض فيه اخلري من السماء ومنها يوزع على بقية العامل صورت أورشليم كأا
ويقوم ) اجلانب اآلخر يف القبااله(الظالم  وحتيط التالل بالقدس حىت ال تصل إليها قوى. امللكوت الذي سيحكم العامل

. ال يفصلها أي فاصل عن اإلله، وتصعد كل أدعية مجاعة يسرائيل من خالهلا وأورشليم. على حراستها مالئكة الشخيناه

جدراا وتقترب من  ، إذ ستعلو)تيقون(لكوت، تلعب دوراً مهماً يف عملية اإلصالح أورشليم، باعتبارها امل كما أن
والقدس إحدى مدن فلسطني األربع املقدسة اليت ). سفريوت) وذا، يعود التوازن للعامل، ولعامل التجليات. العرش اإلهلي

  ).إضافة إىل اخلليل وصفد وطربية) جيب أال تنقطع فيها الصالة
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 ويف العصر. ومن مث القدس، إال يف آخر األيام) إرتس يسرائيل(العودة إىل فلسطني   تحرم اليهودية احلاخاميةومع هذا

من أن يفسر الصهاينة رحلته  احلديث أحجم أحد كبار احلاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته يف طريقه إليها، خوفاً
  .هذه بأا قبول ملبدأ العودة

 

اللقاء يف القدس إىل فكرة  هودية اإلصالحية أن ختفَّف من اجلانب القومي يف اليهودية بأن تحول فكرةالي وقد حاولت
ولكن الصهيونية فسرت الشعار الديين تفسرياً حرفياً  .معنوية تشبه فكرة العصر الذهيب واحللم بالسعادة والفردوس

 ضيق، قام اإلسرائيليون بتغيري الصلوات، واستبدلوا بالصيغةإطار هذا الفهم السياسي ال وىف. وحولته إىل شعار سياسي

يعترف السامريون بالقدس مركزاً للدين  وال. يف العام القادم نعيد بناء أورشليم: التقليدية يف الدعاء صيغة جديدة تقول
  .اليهودي، فنابلس هي مدينتهم املقدسة

 

 تاريخ : القدس

Jerusalem: His tory  

وهذا ما جيعلها من أهم املراكز  اخلاصة عند املسلمني واملسيحيني واليهود نظراً ملا حتتويه من آثار دينية،أمهيتها  للقدس
نفسه ذات أمهية جغرافية حيث تقع على تقاطُع الطرق اليت تربط  ولكنها يف الوقت. الروحية ومن أهم مراكز التوحيد

السياسية  ، هدفاً جلميع القوى)شأا شأن فلسطني ككل(جعلها وهذا ما . القدمي بقاراته الثالث مجيع أرجاء العامل
لالستيطان الصهيوين فيها ال عالقة له  واالهتمام الصهيوين بالقدس والدعم االستعماري. الدولية على مر العصور

وربطها بأنفاق دون حاجة لتهويد القدس وتوطني نصف مليون يهودي فيها  بتطلعات اليهود الدينية، اليت ميكن الوفاء ا
اليهود املتدينني يشكون من  بل إن كثرياً من. »القدس الكربى«باملستوطنات، اليت تقع داخل نطاق ما يسمى  وجسور،

وليس يف إطار االنتماء الديين، ولذا يالحظ أن املدينة اليت كانت ) الالدينية) أن ويد القدس يتم يف إطار اإلثنية اليهودية
مركز سياحي توجد فيه  بدأت تفقد طابعها الديين وتتحول إىل) مقابل تل أبيب الشيطانية( واضحة صبغة دينية ذات

  !حمالت األشياء اإلباحية على مقربة من حائط املبكى

 

أن نتناول بشكل موجز مكانتها يف وجدان  وقبل أن نتناول مكانة القدس يف الوجدان الديين اليهودي قد يكون من املفيد
  .ني واملسلمنياملسيحي
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املقدس الذي ورثه  لبعض الوقت، مكانتها اخلاصة يف الوجدان املسيحي، إذ كانت فلسطني تعد الوطن ظلت للقدس،
ومل . »مدينة العهد اجلديد املقدسة«بل بأا » اليهودية صهيون«ومل تكن القدس توصف بأا . املسيح ألبنائه املسيحيني

  حني أصبح عرش البابا جرجيوري العظيم مركز السلطة590كمدينة مقدسة إال بعد عام  املدينةتتضاءل أمهية هذه 

يف السلسة اهلرمية هليئة  وأصبح أسقف القدس حيتل املرتبة اخلامسة. املسيحية، وأصبحت لروما احلظوة على القدس
. يف حياة وخيال مسيحيي العصور الوسطىتتغلغل ) املقدسة األرض(ومع ذلك، بقيت فلسطني . الكهنوت الكاثوليكية

 املقدسة مطمح كل مسيحي، مع ما قد يرافق ذلك من إغراء باملغامرة والكسب االقتصادي وكانت الرحلة إىل األرض

  .ومن مشاهد رائعة، وكان من يزوروا يثريون لدى اآلخرين الرغبة يف زيارا

 

). على األقل بالنسبة للمسيحيني الغربيني رغم تراجع أمهية احلج(ملسيحي وال تزال للقدس مكانتها اخلاصة يف الوجدان ا

 فاحلج ال يزال من الشعائر املهمة بالنسبة لألقباط، ومع هذا أصدر البابا قراراً وللكنيسة القبطية موقف خاص من القضية،

املسيحية يف القدس كنيسة القيامة  آلثاروأهم ا. بتحرمي أداء هذه الشعرية طاملا أن القدس حتت هيمنة الدولة الصهيونية
  .جوانب طريق اآلالم اليت تضم قرب السيد املسيح والكنائس املقامة على

 

وأرض املعراج ) صلى اهللا عليه وسلم(غاية مسرى الرسول  أما بالنسبة للمسلمني فريجع اهتمامهم بالقدس إىل أا
حينما  وكان املسلمون يتوجهون بالصالة إليها. بلتني وثالث احلرمنيوا أوىل الق) اإلسراء بنص سورة(ولكوا مباركة 

عشر شهراً حىت أمرهم اهللا تعاىل  كانوا مبكة قبل اهلجرة، واستمروا يف التوجه للصالة إىل بيت املقدس حوايل سبعة
وقد اهتم ا احلكام واخللفاء . تبين أمهية القدس ومكانتها عند املسلمني وهناك أحاديث شريفة كثرية. بالتوجه إىل الكعبة

كما أَوقف الكثريون . واملدارس فأُنشئت فيها املساجد واملقابر والزوايا والتكايا فضالً عن األسبلة واألربطة املسلمون
اإلسالمية املقدسة يف املدينة مسجد قبة الصخرة واملسجد  ومن أهم اآلثار. على القدس معظم األراضي ااورة هلا

  .الذي يضم املسجدين احلرم املقدسياألقصى و

 

فبعد أن استوىل عليها داود، نقل . مركزياً يف الوجدان اليهودي مكاناً) يف املصطلح الديين» أورشليم«(وتشغل القدس 
الشعب فهو  يف املوروث الديين، أما» صهيون«ويطلَق على املدينة اسم . بىن سليمان فيها اهليكل إليها تابوت العهد مث

املدينة مركزاً للدين اليهودي  وقد أصبحت. وهي تضم أيضاً جبل صهيون وقرب داود وحائط املبكى. »نت صهيونب«
نلتقي يف العام القادم يف : "يف االحتفال بعيد الفصح حيث يرددون يتجه إليها اليهود ويذكروا يف صلوام، وخصوصاً

  .ث مرات يف العاماملدينة اليت كانوا حيجون إليها ثال ، وهي"أورشليم
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توجد أوصاف  ويف األجاداه،. اليهودي والتراث األجادي مدينة القدس بكثري من القوانني واألساطري وقد أحاط التشريع
ويف حماولة . يضاهيها يف حسنها مدينة أخرى مسرفة يف مديح أورشليم وأهلها، فهي على سبيل املثال سرة العامل وال

كانوا حيبون املال، يكرهون بعضهم : "وتلقي عليهم املسئولية، فأهل أورشليم تلوم األجاداه أهلهاتفسري سبب سقوطها، 
أورشليم عند خلقه العامل،  وجاء يف األجاداه أيضاً أن اإلله خلق". ويكرهون العلماء، ومل يقيموا شعائر السبت بعضاً،

وهناك كذلك إشارات إىل . أبناؤه وحبيبته، أي أورشليم وأنه أقام خيمة االجتماع فيها، وصلَّى متمنياً أال يعصيه
 فستمتلئ حدودها): "بعد عودة املاشيح املخلِّص اليهودي وقيادته الشعب إىل فلسطني أي(أورشليم يف العصر املشيحاين 

 األفكار حيث طورت القبااله هذه وقد". باألحجار الكرمية، وسيأيت اليهود ويأخذوا، وسيضاف إليها آالف احلدائق
وهي، ذا، الشخيناه أو . اخلري من السماء ومنها يوزع على بقية العامل صورت أورشليم كأا املكان الذي سيفيض فيه

ويقوم ) يف القبااله اجلانب اآلخر(وحتيط التالل بالقدس حىت ال تصل إليها قوى الظالم . الذي سيحكم العامل امللكوت
. اإلله، وتصعد كل أدعية مجاعة يسرائيل من خالهلا وأورشليم ال يفصلها أي فاصل عن. شخيناهعلى حراستها مالئكة ال

 ، إذ ستعلو جدراا وتقترب من)تيقون(امللكوت، تلعب دوراً مهماً يف عملية اإلصالح  كما أن أورشليم، باعتبارها

مدن فلسطني األربع املقدسة اليت  والقدس إحدى. )سفريوت(وذا، يعود التوازن للعامل، ولعامل التجليات . العرش اإلهلي
  ).وصفد وطربية إضافة إىل اخلليل(جيب أال تنقطع فيها الصالة 

 

ويف العصر . ومن مث القدس، إال يف آخر األيام) يسرائيل إرتس(ومع هذا تحرم اليهودية احلاخامية العودة إىل فلسطني 
رحلته  ة القدس وقطع رحلته يف طريقه إليها، خوفاً من أن يفسر الصهاينةاحلاخامات عن زيار احلديث أحجم أحد كبار
  .هذه بأا قبول ملبدأ العودة

 

 ختفَّف من اجلانب القومي يف اليهودية بأن تحول فكرة اللقاء يف القدس إىل فكرة وقد حاولت اليهودية اإلصالحية أن

الشعار الديين تفسرياً حرفياً  ولكن الصهيونية فسرت.  والفردوسمعنوية تشبه فكرة العصر الذهيب واحللم بالسعادة
الضيق، قام اإلسرائيليون بتغيري الصلوات، واستبدلوا بالصيغة  وىف إطار هذا الفهم السياسي. وحولته إىل شعار سياسي

مركزاً للدين  مريون بالقدسوال يعترف السا. يف العام القادم نعيد بناء أورشليم: صيغة جديدة تقول التقليدية يف الدعاء
  .اليهودي، فنابلس هي مدينتهم املقدسة

 

 تهويدها : القدس

Jerusalem: Judaization  
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وويد . عليها» يهودياً«يسمى  هو عملية نزع الطابع اإلسالمي واملسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي» التهويد«
، مروراً بتزييف تارخيها، وانتهاًء »إرتس يسرائيل«تغيري امسها إىل   منالقدس جزء من عملية ويد فلسطني ككل، ابتداًء

  ).العربية وإقامة املستوطنات ودعوة اليهود لالستيطان يف فلسطني دم القرى

 

السياسة  وقد ارتكزت. 1967، وزادت حدا واتسع نطاقها منذ يونيه 1948عملية التهويد منذ عام  وقد بدأت
فاستولت السلطات اإلسرائيلية على معظم  اولة تغيري طابع املدينة السكاين واملعماري بشكل بنيوياإلسرائيلية على حم

املنشآت وإزالتها لتحل حملها أخرى يهودية، كما قامت باالستيالء على  األبنية الكبرية يف املدينة واتبعت أسلوب نسف
  .ميتلكها عرب وطردهم وتوطني صهاينة بدالً منهم األراضي اليت

 

 أن مسألة إحلاق القدس 1948 يونية 24يوم ) الكنيست فيما بعد(الشعب املؤقت  وقد أعلن بن جوريون يف جملس
 23إلسرائيل يف  وقد أُعلنت القدس عاصمة. ليست موضع نقاش، فما يناقش هو كيفية حتقيق هذا اهلدف بإسرائيل

  .1950يناير 

 

وبعد أن كان . وأنفقت موازنات كبرية على تطويرها) الغربية(إىل القدس  اوقد قامت السلطات اإلسرائيلية بنقل وزارا
اجلزء ال  ، أصبح الوجود العريب يف هذا1948فقط من األرض قبل عام % 18الصهاينة ال ميلكون سوى  املستوطنون

اورة اليت دخلت آخرين من القرى ا  ألف40نفسها و) الغربية( ألف فلسطيين من القدس 30يذكَر وخباصة مع طرد 
  .غالبيتها فيما بعد يف نطاق بلدية القدس

 

ظهرت إمكانية صدور قرار عن  وحينما.  اجتاحت القوات اإلسرائيلية املدينة بأكملها1967وحينما نشبت حرب 
االستيالء االستيالء على املدينة تقرر اقتحام املدينة القدمية، ومت  جملس األمن يقضي بوقف إطالق النار قبل تنفيذ خطة

املقدسة، وعدنا إىل  لقد أعدنا توحيد املدينة: "من يونيه ودخل ديان إىل القدس ليعلن أمام حائط املبكى عليها يف السابع
  ".أكثر أماكننا قداسة، عدنا ولن نبارحها أبداً

 

مث تكرست هذه )  قانون يسري مبوجبه قانون الدولة وقضاؤها وإدارا على القدس1967 يونيه 26صدر يف  وقد
الكنيست قانوناً أساسياً يعترب القدس الكاملة  ، حني أقر1980 يوليه 30السيطرة القانونية بقرار ضم مدينة القدس يف 
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بعد ذلك يف استكمال التهويد حيث هودت القضاء النظامي والشرعي  مث شرعت). واملوحدة عاصمة إلسرائيل
اللوائح  كما هودت. م العريب من خالل إخضاعه لربامج التعليم اليهوديعلى ويد التعلي اإلسالمي، مث عملت

مث استكماالً هلذه العملية، قامت بتغيري . واالقتصادية واإلجراءات والقوانني اليت كانت حتكم األوضاع املهنية والتجارية
  .والساحات واستبدلتها بأمساء صهيونية أمساء الشوارع والطرق

 

 يوم من احتالل املدينة، إال أن عملية تغيري معاملها بدأت يف 18صدر بعد  القاضي بضم القدس قدورغم أن القانون 
حي املغاربة، وهدمت   شخصاً يف650 بيتاً يسكنها 135التايل للحرب، حني قامت اجلرافات اإلسرائيلية دم  اليوم

 بيتاً 38ويف األيام املعدودة الالحقة هدمت . احلراماملنطقة   بيتاً وخمزناً كانت تقع يف200مسجدين يف املنطقة نفسها و
على أبواب القدس ) ميزوزاه) وعلقت متيمة الباب. البيوت األثرية اليت تعتبر من معامل املدينة القدمية  بيتاً من14ضمنها 

  .اليهود» بيت«باعتبار أا 

 

باعتبارها خمططاً بارداً  ملية التهام عشوائية مة، وإمناعملية ويد القدس جيب أن نراها ال باعتبارها ع وحىت ميكننا فهم
تأسيس القدس الكربى املوسعة، "املخطط يهدف إىل  هذا. له أهدافه الواضحة ويترجم من خالل إجراءات حمددة

  إحدى وثائقكما ورد يف" (ضخمة تمزق وإىل األبد الوحدة اجلغرافية للضفة الغربية كتلة استيطانية: اليهودية اخلالصة

ليتان، متتد غرباً باجتاه تل   مبرتلة متربو2000ويستهدف هذا املخطط أن تكون القدس الكربى عام ). حزب الليكود
وكل هذا يعين ضم حوايل . وراء رام اهللا، وحىت حدود أرحيا شرقاً أبيب، وجنوباً باجتاه حلحول واخلليل، ومشاالً إىل ما

يبلغ  من مساحة الضفة، حبيث% 21، وأن تبلغ مساحة القدس الكربى )ضفة الغربيةأرباعها من ال ثالثة( كم 1250
  . كم25 كم وعرضها 45طول املدينة 

 

 ألف فلسطيين وأصبحت ممتلكام وأراضيهم، 60اإلسرائيلية ابتداًء بتشريد حوايل  ولتنفيذ هذا املخطط، قامت القوات
اإلسرائيلية على استغالل  وحرصت السلطات. استيالء متواصل عليهالقانون أمالك الغائبني، عرضة لعمليات  وفقاً

مصادرة األراضي العربية اليت مل ميكنها االستيالء عليها  القانون السابق وقانون االستمالك للمصلحة العامة من أجل
  .بدوما" بصورة قانونية"

 

 وأقامت 1967القدس احملتلة يف  من% 40يل واستولت السلطات اإلسرائيلية على أراضي تقدر يف جمموعها حبوا
كما .  ألف يهودي19اليهود يف اية السبعينيات فيها إىل  عليها مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصانع ليصل عدد
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 1990لبناء وتوسيع أحياء عديدة مثل نايف يعقوف وراموت وإيست تيلبوت، ويف عام   دومن6000صادرت أيضاً 

السلطات على   استولت1995ويف عام . ف دومن لتوسيع أحياء قدمية وبناء مطار دويلمصادرة بضعة آال متت
 1995كان للفلسطينيني حسابياً يف اية  وإذا.  دومن دف دعم االستيطان، وهو ما كان نتنياهو يعىن بتنفيذه4400

. فقط من القدس% 4تصل إىل الفعلية بعد حذف املناطق الوعرة وخالفه  من أراضي القدس فإن النسبة% 21حوايل 

  ألفاً من400 ألف فلسطيين مقابل 155 ألف نسمة منهم 555 حوايل 1993سكان القدس عام  وقد بلغ جمموع

  .فقط من موازنة بلدية القدس% 5ورغم هذا ال حيصل الفلسطينيون إال على . اإلسرائيليني

 

فقط من % 56تسمح هلم إال ببناء  ساكنهم حيث مل تكنوكانت السلطات اإلسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب مل
، حيث كانت تسمح ببناء %300العرب ببناء تزيد نسبته على  الدومن يف حني كان يسمح يف املساحات اململوكة لغري

والعشرين  ويف السنوات اخلمسة. العربية فكان معدل االرتفاع فيها ال يزيد عن طابقني أو ثالثة أبنية شاهقة، أما املناطق
سكنية بنيت يف القدس   ألف وحدة72من % 12 شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية 1967التالية حلرب 

  .الكربى

 

طفرة بعد جمىء رئيس الوزراء الليكودي بنيامني نتنياهو للحكم يف  وقد شهدت عملية التهويد من ناحية اإلسكان
 ا احلكم أن استكملت مشروع شارون القدمي الذي يقوم علىما شرعت فيه حكومته بعد توليه وكان أول. إسرائيل

الليكودية مستهدفاً به سد  وهو املشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامري.  بوابة حول القدس26إقامة 
األحياء الفلسطينية، بإقامة جتمعات سكنية يتم من خالهلا  الفجوات املوجودة يف الطوق االستيطاين اإلسرائيلي داخل

وحدات سكنية  املدينة وغرا وحتويل األحياء العربية إىل جيتوات فقرية معزولة، يتم تفتيتها إىل الدمج التام بني شرق
وتقوم طريقة شارون يف العمل . االستيطاين صغرية جداً، كما كان يهدف املخطط إىل إجناز تطويق القدس باحلزام

التجمعات الفلسطينية باملستوطنات واألحياء اليهودية، مث االندفاع يف لتطويق  االستيطاين على ثنائية األحزمة والبؤر
  .لتفتت ما تبقَّى من جتمعات عربية) اليت لن تلبث حىت تتوسع(هذه البؤر  تركيز

 

بب أوهلما االجتاه لتصفية اآلثار اإلسالمية بس ومل تسلَم آثار املدينة من عملية التهويد اليت سارت يف مسارين متوازيني
طريق اهلدم واجلرف أو حتت مسمى الكشف عن اجلدار الغريب للحرم القدس  طابعها الواضح، وهو ما مت أغلبه عن

 .نفسها اجلنويب، حيث أُزيلت بعض اآلثار هلذا الغرض وتصدعت أخرى بسبب اجلهود وكذلك احلائط
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 متر، بزعم البحث عن 400ات بطول حفري ولقد استخدمت إسرائيل أساليب خمتلفة لتحقيق هذا اهلدف، آخرها
وتستخدم إسرائيل . حلم مبحازاة السور اجلنويب للمسجد األقصى قواعد اهليكل وإنشاء نفق طويل حتته يصل إىل بيت

وعلى . دف تقويض دعائم املسجد) بدالً من احلفر اليدوي(موجات اهتزازية عنيفة  آليات ضخمة وأجهزة حتدث
  .»اليهودى التاريخ«على ويد اآلثار غري اإلسالمية ونسبتها إىل ما تسميه مواز حترص إسرائيل  مستوى

 

قبل اجلرافات اإلسرائيلية، املسجد األقصى، حيث يبقى  ومن أهم اآلثار اليت تعرضت لعملية تدمري، وكانت مستهدفة من
  أو املطالبة بفتحه لليهود ألداءوبصرف النظر عن حماوالت التسلل للمسجد. وعقيدة وجوده تعبرياً عن هوية وتاريخ

وفتح النريان العديدة يف املسجد  فمحاوالت االقتحام. صلوام دون قيد، فإن هناك حماوالت جادة لتخريبه ومن مث هدمه
إحباط العديد من حماوالت املتطرفني تفجري املسجد بسبب ارتفاع  أصابته بالعديد من التشققات والتصدعات، وقد مت

مجاعة   حيث حاولت1984 يناير 27واألمنية ملثل هذه التصرفات، وكان أخطرها ما مت إحباطه يف  اسيةالتكلفة الس
لألمر، وهو ما أدى إىل هروب  مسلحة يهودية تسلق جدار احلرم القدسي من الناحية الشرقية لكن احلراس تنبهوا

 أن حماوالت حرق املسجد األقصى معروفة، وكان كما. واملتفجرات املقتحمني خملفني وراءهم كمية كبرية من القنابل
إال أن أخطر خطط اهلدم . 271 والذي أدانه قرار جملس األمن رقم 1969 سبتمرب 15يف  أبرزها احلريق الذي مت

 36/15املتحدة رقم  تلك الكشوف األثرية املزعومة واليت مل تتوقف حىت مع صدور قرار اجلمعية العامة لألمم هي

وتتطلع بعض العناصر الدينية الصهيونية . العبث  والذي يطالب إسرائيل بالكف عن هذا1981 أكتوبر 28الصادر يف 
  ).املسجد األقصى ليحل حمل(إىل إعادة بناء اهليكل 

 

) من سكان إسرائيل اليهود% 10أي حوايل )  يهودي413.7 ألف نسمة منهم 564ويعيش مبدينة القدس حالياً 

 كان حوايل 1967يالحظ أن تعداد القدس عام ) %26.7  غري يهودي بنسبة ألف150.6و% 73.3بنسبة 
ويف ظل التوسعات %). 20ومل يزد عدد السكان غري اليهود عن % 99بنسبة   نسمة، فزاد عدد اليهود266.300
ا مل تأت نتيجة إليه وهذه الزيادة املشار. املدينة فإن مساحتها أصبحت تعادل عشر مساحة الضفة الغربية الصهيونية يف

اجلماعات اليهودية يف إسرائيل، بل أتت من خالل  تكثيف جري اليهود أو ارتفاع معدالت اخلصوبة بشكل كبري بني
الفلسطينيني من خالل جمموعة من اآلليات مثل التهجري واإلخالء واإلرهاب،  حماولة التحكم العددي يف السكان

  .الل التضييق يف إصدار تراخيص البناء، كما أسلفناعليهم يف مستوى معيشتهم، ومن خ والتضييق

 

 13املبادئ اإلسرائيلي الفلسطيين الصادر يف  إعالن(وقد استطاعت إسرائيل يف اتفاقها مع منظمة التحرير الفلسطينية 

 1996ما بعد عامني من احلكم الذايت الفلسطيين أي حىت قبل يونيه  تأجيل حبث موضوع القدس إىل) 1993سبتمرب 
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 وذلك ضمن موضوعات مهمة أخرى) 1996أن تبدأ املفاوضات النهائية يف منتصف عام  حيث كان املُفترض(

  ). املياه- املستوطنات - السيادة -الالجئني )

 

 على االعتراف بأن كل املؤسسات الفلسطينية يف القدس الشرقية، 1993تشرين األول  ومع هذا وافقت إسرائيل يف
الفلسطينيني، واستناداً إىل  قدسة لدى املسيحيني واملسلمني، تقوم بدور حيوي بالنسبة للمواطننياألماكن امل وكذلك

القدس «املرة األوىل اليت تستخدم فيها إسرائيل مصطلح  وكانت هذه هي. ذلك تعهدت إسرائيل بعدم املساس بأنشطتها
بالسلطة   مؤسسة فلسطينية مرتبطة13وتقوم .  أيضاًاجلغرايف واالجتماعي ويف إطاره السياسي يف إطار معناه» الشرقية

املؤسسات، وقد بدأ العمل فيه منذ انعقاد  ويعد بيت الشرق أهم هذه. الفلسطينية مبمارسة أنشطتها املختلفة يف القدس
ملنظمة الوفد الفلسطيين حملادثات السالم، وكمفوضية سياسية غري رمسية  ، كمركز لقيادة1991مؤمتر مدريد يف عام 

يقصد منها إظهار اهلوية  وتجرى، يف األساس، يف هذه الدائرة مراسم. الفلسطينية يف جمال العالقات اخلارجية التحرير
معاجلة شئون القدس بتكليف من سلطة احلكم الذايت، مبرتبة  وقد استلم فيصل احلسيين مهمة. العربية للقدس الشرقية

القدس،  سرائيلي الذي حيظر على السلطة الفلسطينية العمل من داخل حدود مدينةالقرار اإل وزير غري رمسية، لتجاوز
  .كذلك بدأ جهاز األمن الوقائي الفلسطيين، يف ممارسة نشاطاته يف املدينة

 

السادس والعشرين من ديسمرب  ورداً على النشاطات الفلسطينية داخل مدينة القدس أقر الكنيست اإلسرائيلي يف
نشاطاا داخل أراضي إسرائيل، واستناداً إىل القانون نفسه يف القدس  مبنع السلطة الفلسطينية من مزاولة، قانوناً 1994

أسرعت يف  كذلك. أمرت إسرائيل بإخالء جزء من املؤسسات الفلسطينية املوجودة يف القدس 1995٬ ويف مايو. أيضاً
  .يب املدينةتنفيذ خطط إسكان خمتلفة، مثل خطة اإلسكان يف جبل السور جنو

 

الوضع النهائي اليت كان من املفترض  ويالحظ أن عمليات التهويد والتوسع أخذت يف التسارع قبل حلول مناقشات
: وكما قال أحد املسئولني اإلسرائيليني. القدس من الناحية البنيوية ، دف تغيري وضع1996إجراؤها يف منتصف عام 

أن عمليات  قد ينجح يف القيام بعمل رمزي، غري.  أن القدس الشرقية عاصمتهالسيد عرفات أن يزعم سيستحيل على"
  ".البناء اليت قمنا ا ستجعل تقسيم املدينة من جديد أمراً مستحيالً

 

وهو ما كشفته الصحف اإلسرائيلية  وقد جرت حماولة التباحث مع الطرف الفلسطيين بصورة غري رمسية الختبار نياته،
والقبول جبعل ثالث قرى من منطقة القدس هي أبو ديس  ى إشراف فلسطيين على املسجد األقصىأخرياً، وينص عل
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 الغربية وقطاع غزة اليت ستقام عليها الدولة الفلسطينية وطبقاً ملخطط العمل فإن هذه والعيزرية والسلوان عاصمة للضفة

  .»أورشليم» فستحمل اسمأما بقية القدس الشرقية والغربية » القدس«القرى الثالث ستحمل اسم 

 

وحترك مبزيد من اإلثارة يف مسألة . تزييف تاريخ القدس وفقد دخل نتنياهو يف حلبة املزايدات، وجتلت هذه املزايدات يف
 .األقصى هدف منها منع التواصل بني القرى الثالث املذكورة واملسجد النفق ومنطقة رأس العامود اليت

 

 بيت المقدس 

Jerusalem  

«:انظر   .»القدس 

 

 أورشليم 

Jerusalem  

 ).»القدس«: انظر. (إىل القدس باعتبارها فكرة دينية مصطلح نستخدمه لإلشارة» أورشليم«

 

 عصر اآلباء : الباب الثامن

 

  "م. ق1200 - 2100" "المرحلة البطريركية"عصر اآلباء 

Patriarchs  

«( »باترياركا«، وهي من اليونانية »باتريارك« اإلجنليزية وهي من الكلمة » البطارقة» يشار لآلباء أحياناً بأم » باتر 

  ).»حيكم«مبعىن » أركني«، و»عائلة«مبعىن » باتريا«، و»أب«مبعىن 
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ويعقوب، وهم الذين تلقوا وعوداً إهلية بأن  إبراهيم وإسحق: يف الكتب اليهودية إىل آباء اليهود» اآلباء«وتشري كلمة 
وهؤالء، رغم تلقِّيهم هذه . الكلمة أحياناً موسى وهارون، بل آدم ونوحاً يبهم، كما تشملتكون أرض فلسطني من نص

مبرتلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم  يعين أم كانوا» آباء«ولقب . يعدون أنبياء بعكس احلال يف التراث اإلسالمي الوعود، ال
اجلديد، تنطبق الكلمة على إبراهيم، وعلى أبناء يعقوب العهد  ويف. وعشائرهم يرتبطون ا برباط الدم والنسب والعرق

شريرين مها  ويعد يعقوب أمههم يف التراث اليهودي، ذلك أن إبراهيم وإسحق قد أجنبا ابنني .االثىن عشر، وعلى داود
  .فلم ينجب سوى األخيار) يسرائيل(إمساعيل وعيسو، أما يعقوب 

 

ف بأنه عرباين، أي إبراهيموتبدأ فترة اآلباء مع ظهور أول شخص يبعض الدارسني الغربيني إىل أن من  ويذهب. وص
الزمنية، إذ ال توجد وثائق تارخيية أو دالئل قاطعة تساند الرواية  على هذه املسافة» فترة«الصعب إطالق مصطلح 

أن أور الكلدانية  حمدد، ذلكأن هذه املسافة حسب هذا الرأي، تبدأ يف عامل شبه أسطوري ويف مكان غري  كما. التوراتية
بل يذهب بعض . منطقة بني األناضول وسوريا مل تكن كلدانية يف أيام إبراهيم، ولذا يقال إنه جاء من حران، وهي

 ولكن هناك. أشخاصاً حمددين، فهم رموز لفترات خمتلفة يف تطور القبائل العربانية املؤرخني الغربيني إىل أن اآلباء ليسوا

  .نظره رسني من يؤكد الوجود التارخيي لآلباء ويشري إىل وثائق تارخيية تدعم وجهةمن الدا

 

ويبدو أن العربانيني كانوا أساساً شعباً رعوياً متجوالً  وعلى أية حال، ميكن حتديد بعض السمات األساسية هلذه الفترة،
، 26/25، 35/21، 33/18، 12/6تكوين (خيامه على حواف املدن الكنعانية  من مكان إىل آخر، يضرب

كانوا يعيشون من  ومثة نظرية أخرى تقول إم مل يكونوا رعاة وإمنا. ويتمتع برعاية امللوك الكنعانيني )20 - 14/18
القوافل، وأم باعتبارهم شعباً متجوالً مل يكونوا  األرباح اليت حيققوا من التجارة، وأم كانوا يوجدون على طرق

أن دماء  أصول اآلباء ترجع إىل اآلراميني، بل إن قبيلتني من القبائل العربانية كانتا تريان هؤالء يرون أنو. منعزلني إثنياً
زوجته املصرية حيث مل يكن التزوج من  مصرية جتري يف عروقهما، فقبيلتا إفرامي ومنسى، تنتسبان إىل ابىن يوسف من

وكما تقدم، فقد تزوج يوسف .  هاجر املصرية ويهودا يتزوج كنعانيةيتزوج األجنبيات أمراً محرماً بعد، فإبراهيم
  .وتزوج موسى مدينية مصرية،

 

سدميية، فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إىل كنعان لشراء مقربة، مث  واخللفية احلضارية لفترة اآلباء خلفية سامية
مث خرجوا مرة أخرى   خرج يعقوب إىل مصر واستقر فيها هو وأبناؤه،وكذا. يف مصر بعض الوقت، مث خرج منها استقر

  .ومثة روابط كثرية تربط اآلباء باآلراميني واملصريني. غادرا إىل كنعان واستقروا مع القبائل العربانية اليت مل تكن قد
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شعب متجول، مل تكن هلم  وألم. يدةحضارة العربانيني يف تلك الفترة بدائية، ولكنها مل تكن قط أصيلة أو فر ومل تكن
أو كهنوتية ثابتة، وال ينتمون لتراث حضاري مركب  هوية حضارية حمددة بعد، إذ مل يكونوا خيضعون ألطر سياسية

كان يف مقدورهم استيعاب جوانب من حضارات املنطقة بسهولة ويسر،  لكن. كما كان احلال مع شعوب املنطقة
السامية  ع العرباين يف ذلك الوقت كانت تشبه يف كثري من الوجوه البناء القبلي للشعوبالتجم وخصوصاً أن بنية

  .األخرى

 

الشخصيات األسطورية اليت جتسد فترة زمنية غري حمددة املعامل عن  وبعد موسى، تصل فترة اآلباء إىل ايتها مع توقُّف
متصلة جغرافياً  ايته، استقر العربانيون على شكل جيوب غريالتغلغل العرباين يف أرض كنعان إىل  ومع وصول. الظهور

. كانوا، وشغلت الشعوب األخرى أماكن خمتلفة فظل الكنعانيون يف األودية مزارعني كما. حتيط ا الشعوب األصلية

لقرن الثاين عشر حىت عهد داود، وتزامن استيطان العربانيني يف فلسطني يف ا وقد ظلت القدس، على سبيل املثال، يبوسية
سوريا، وشعوب البحر  امليالد مع حركات استيطانية أخرى، إذ استقر العموريون يف شرق األردن، واآلراميون يف قبل

  .يف ساحل فلسطني اجلنويب) الفلستيون(

 

صور اآلباء ت فالتوراة ال. اآلباء خمتلفة بشكل جوهوي عن العبادة اليسرائيلية واليهودية من بعدها ولقد كانت عبادة
وال على عبادة األصنام اليت تصبح موضوعاً أساسياً يف  كمبدعني من الناحية الدينية، فهم ال يشنون أية حرب على الوثنية

. األخرى اآلباء أحداثاً تتناىف والقيم األخالقية اليت وردت بعد ذلك يف كتب العهد القدمي وتضم قصص. الفترة املوسوية

بعده إسحق بادعاء أن زوجته  ، و قام إبراهيم ومن)18/181الويني (ن أختني يف وقت واحد فقد تزوج يعقوب م
أخيه عيسو إىل الطعام يف احلصول على بكورته، أي  ويستغل يعقوب حاجة. احلسناء هي أخته حىت يتكسب من ورائها

، وتثنية 21/33تكوين(مقدسة وزرع إبراهيم شجرة . من أخيه غشاً وخداعاً أسبقيته يف الوالدة، ويغتصب التركة
، 35/14، و52  45 و31/13، و22 و28/18تكوين (وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدسة  ،)16/21

ويقدم اآلباء . أعياد وال يوجد أي ذكر ألية. األمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية يف عبادم (23/24 وخروج
عبادة اآلباء ال تدور يف اإلطار القومي اإلقليمي الذي اتسمت  ويالحظ أن. التضحية والقرابني دون وجود كهنة أو معبد

اخلالق باعتباره  وال يشار إىل. فاآلباء ينتقلون حبرية من مكان إىل آخر يعبدون اإلله يف أي مكان به اليهودية بعد ذلك،
» اإلله العلي«أو » إيل عليون«: ترة اآلباء مثلإىل ف يهوه وإمنا يشار إليه بأمساء أعالم بعضها ال يرد ذكره إال باإلشارة

، وأكثر هذه األمساء شيوعاً هو )21/33تكوين (» اإلله السرمدي«أي  »إيل عوالم«و) 22، 14/18تكوين (
  ).35/11، 28/3، 17/1تكوين (» القدير اإلله«أي » شداي«
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شعوب األخرى، فإنه يالحظ أن مثة موضوعني أساسيني اآلباء، واستفادم من ال ورغم انفتاح العربانيني النسيب يف فترة
، )الشعب املختار(عظيماً  حمررو األسفار بإحلاح، ومها أن هذا الشعب املنحدر من هؤالء اآلباء سيصبح شعباً يؤكدمها

ة قد وميكن تصور أن هذه املفاهيم الديني). املقدسة األرض(هي أرضه ) فلسطني  إرتس يسرائيل(وأن أرض كنعان 
وحىت  حمرري التوراة نسبوها إىل اآلباء لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القدمي، تطورت يف فترة الحقة ولكن

  .يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله يسرائيل

يشاء اإلله أن  إىل أن» عاقرات«بأن ) سارة وربيكا وراحيل(» ماتريارك«أو » األمهات«اليهودي إىل  ويشار يف التراث
  .وتؤكد حركات التمركز حول األنثى يف الغرب دور األمهات. حيملن ويلدن

 

  إبراهيم

Abraham  

فتعين  »أبورهام«ويقابلها » إبراهيم«أما كلمة . »األب املتكرم«أو » األب الرفيع«وتعين  بالعربية» أبرام«هو » إبراهيم«
وإبراهيم أول . إبراهيم بعد أن رزق ذرية تغير امسه من أبرام إىلوقد ). 17/5تكوين ) (من األمم(» أبو اجلمهور«

ويستدل من قصص التوراة، ومن . الرواية التوراتية، أبو الشعب اليهودي وهو أيضاً، حسب. أبو إمساعيل وإسحق: اآلباء
فيما بعد ذلك  نه عاشم ولكن بعض املؤرخني يرون أ. ق1850التارخيية، على أن إبراهيم ظهر حنو عام  بعض الوثائق

القرنني السادس عشر واخلامس عشر قبل  يف(التاريخ وأنه دخل مصر يف عهد األسرتني اخلامسة عشرة والسادسة عشرة 
ويف . يقال إن موطنه األصلي مدينة حران يف مملكة ميتاين احلورانية ومن ناحية أخرى،). امليالد، أي يف عصر اهلكسوس

وحسب . حران ويقال كذلك إنه ولد يف أور مث انتقلت أسرته إىل. نشأ يف أور الكلدانيةاألخرى أنه  بعض الروايات
صلبه شعب قوي وأن يورث هذا الشعب أرض  الرواية التوراتية، تلَّقى إبراهيم يف حران أول وعد إهلي بأن خيرج من

تعدد املصادر، فاملصدر الكهنويت جيعل أور االختالف يف العهد القدمي إىل  ويعود. كنعان، وهذا ما يشار إليه بالعهد
  .والدته يف حني جيعلها املصدر اليهودي حران مكان

 

 كان يعيش مع أهله يف اخليام حياة البدو الرعاة، وينتقل من مكان إىل آخر يف أعقاب وتدل الروايات على أن إبراهيم

الرافدين وجزيرة العرب إىل سوريا  لك العصور من بالدقبائل العموريني وغريهم من األقوام السامية اليت هاجرت يف ت
إبراموه : يف بابل أمساء تشبه اسم إبراهيم كانت شائعة يف صيغ مثل وتذكُر النقوش الكتابية اليت عثر عليها. وفلسطني

وبنيامني  كما ترد يف نصوص مدينة ماري أمساء عمورية معروفة مثل يعقوب وإسحق وإمساعيل ويوسف .وإمبرام وإبراما
  .اليهودية وكذا يف تاريخ العربانيني ويعد ظهور إبراهيم بداية فترة اآلباء يف تاريخ. وهم من ذرية إبراهيم
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عن طريق تدمر فدمشق حىت ) فلسطني(وابن أخيه لوط من أور إىل كنعان  رحل إبراهيم مع زوجته سارة وأبيه تارح
  .لمرة الثانية حسب الرواية التوراتية مث إىل بيت إيلحيث تلقَّى الوعد اإلهلي ل وصل إىل شكيم

 

تركه لوط بسبب اخلالف الذي نشب  وقد انتقل إبراهيم بعد ذلك إىل مصر بسبب ااعة، ولكنه عاد إىل كنعان حيث
ذلك إىل قائد مث حتول إبراهيم بعد . الوعد اإلهلي للمرة الثالثة وقد أعقب هذه الواقعة تأكيد. بينهما على أرض املراعي

  ).القدس ملك(وعند عودته، باركه امللك الكاهن ملكي صادق . ، وهزم أربعة ملوك)ابن أخيه) عسكري فأنقذ لوطاً

 

عندئذ، أكد اإلله . املصرية اليت أجنبت له إمساعيل وملا كانت سارة عاقراً، فقد استحثَّت زوجها على الزواج من هاجر
وقد تغير ) 8 17/1تكوين (هيم وسارة سيخرج من صلبهما عدة أمم وملوك إبرا وعده مرة أخرى إلبراهيم بأن

ووعد . اإلله مع إبراهيم من أبرام وساراي إىل إبراهيم وسارة مث فُرضت شعرية اخلتان عالمة دائمة على ميثاق امسامها
مث جاءت البشرى . يف أسرتهوبتختني إمساعيل وكل الذكور  اإلله سارة بابن امسه إسحق، وقام إبراهيم بتختني نفسه

 وقد دفعتها الغرية إىل التخلص. مث أجنبت سارة إسحق. إبراهيم وأسرته إىل مدينة جرار وذهب. لسارة بأا ستلد إسحق

امتحان إبراهيم فأمره يف الرؤيا  وقد أراد الرب. من هاجر وابنها، فانصرفت هاجر مع إمساعيل وهو ال يزال بعد صبياً
وتلَّقى إبراهيم . اإلله افتدى الولد يف اللحظة األخرية بكبش عظيم ولكن.  فلم يتردد يف االمتثال لألمربأن يضحي بولده،

الطربي رواية التوراة  وقد اتبع. هل هو إسحق أم هو إمساعيل: واختلفت اآلراء حول الذبيح. للمرة األخرية الوعد اإلهلي
إال أن املفسرين احملدثني يذهبون إىل أن اسم إسحق  ).22/2وينتك(» خذ ابنك وحيدك الذي حتبه إسحق «اليت تقول 

 وبالتايل، ال. التضحية قد جاء يف وقت مل يكن فيه إلبراهيم سوى ولد واحد هو إمساعيل قد أُقحم هنا فيما بعد، ألن أمر

هيم من أحد فاشترى إبرا ،)حربون أو اخلليل(وقد ماتت سارة يف قريات أربع . »الوحيد«تنطبق على إسحق صفة 
وهو نفسه املكان الذي دفن هو أيضاً فيه بعد أن (سارة  احليثيني احلقل الذي تقع فيه مغارة املكفيلة حيث دفن زوجته

مث طلب إبراهيم إىل خادمه أن يذهب إىل حران ليجد زوجة إلسحق ألنه مل يكن يرضى  ).بلغ عمره مائة ومخسني عاماً
قطورة وأجنب منها عدة  فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراهيم نفسه مرة أخرى منيتزوج ابنه من امرأة كنعانية،  أن

  .اآلخرين هدايا، حسب الرواية التوراتية ولكنه أوصى بكل أمالكه إلسحق، واكتفى بإعطاء أبنائه. أبناء

 

جه هو وزوجته سارة إىل فقد ذكرت على لسان إبراهيم مبناسبة اعتزامه التو. نفعية وتنسب التوراة إىل إبراهيم أخالقيات
املصريون أم يقولون هذه  إين قد علمت أنك امرأة حسنة املنظر، فيكون إذا رآك... «: هرباً من القحط، أنه قال مصر،

) 13  12/11تكوين (» خري بسببك وحتيا نفسي من أجلك  قويل إنك أخىت ليكون يل. امرأته فيقتلونين ويستبقونك
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إىل بيت فرعون، فصنع إىل أبرام خرياً بسببها ] أي سارة[فأُخذت املرأة « : فعالً حدثوأضافت التوراة أن ذلك قد 
التوراة هذه القصة ذاا مرة  مث أعادت). 16  12/15تكوين (» له غنم وبقر ومحري وعبيد وإماء وأُتن ومجال  وصار

نه حينما اكتشف احلقيقة عنف إبراهيم أخذها احلاكم، ولك أخرى حني نزل إبراهيم وامرأته مغتربني يف أرض جرار إذ
). 20تكوين ) الوقت نفسه أعطاه غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة ورد إليه امرأته على خداعه له، ولكنه يف

إىل أن الرجل يف احلضارة احلورانية، كان  ومثة تفسري جديد هلذه الواقعة يذهب. وقد حدثت نفس القصة مع ابنه إسحق
ولكن العربانيني القدامى نسوا، . حبه، جعلها مبرتلة أخته وصار يشري إليها بذلك  اعتز بزوجته وأراد أن يعبر هلا عنإن

  !هو واضح، املغزى األصلي للقصة وجعلوا من التسمية اجتاراً بالعرض للحصول على الثروة كما

 

إىل عبادة اإلله الواحد، فإن عبادة  ان بعد أن توصلورغم أن الدارسني يتحدثون عن إبراهيم باعتباره محطِّم األوث
نفسها عبادة يهوه، ذلك على الرغم من امليثاق الذي عقد بينه وبني  إبراهيم  كما جاء يف العهد القدمي  مل تكن هي

. هد موسىإال يف ع ، أما يهوه فلم يظهر)»الرب القدمي«أي (» إيل شداي«يعرف يف ديانة إبراهيم باسم  فاإلله. الرب

بني الرب وبني موسى، فاألول يشبه منحة ملكية ال  ويالحظ أن امليثاق أو العهد بني الرب وإبراهيم خيتلف عن العهد
  .الشعب بينما جند أن العهد مع موسى تتبعه أعباء معينة تلقي أية التزامات أو أعباء على

 

األجاداه  وترى. اب جهنم ليحمي أي يهودي مختن من دخوهلاالفلكلور اليهودي، جالساً على أبو ويصور إبراهيم، يف
وهو . الشفوية رغم أا مل تكن قد أُنزلت بعد أن إبراهيم اتبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواهي ومتطلبات الشريعة

وطاعة اإلله وقد كان يتسم بالتقوى ). تيفلني(ومتائم الصالة ) تسيت تسيت(الذي فرض صالة الصباح واألهداب 
يتحدث اإلله معه ال  وهو من أعظم األنبياء حسب الرؤية التوراتية، إذ كان. والوفاء، وكان يشفع للمذنبني والشجاعة

وتروي األجاداه قصة . للمقدرة اخلارقة للحوار مع الرب ولذا، فهو جتسيد. من خالل األحالم أو الرؤى وإمنا مباشرة
هرب إىل كهف يف الصحراء حيث يتأمل يف فكرة اخلالق، وحينما يرى الشمس تصعد ي إبراهيم ابن صانع األوثان الذي

. يأيت بالشمس مرة أخرى ولكنها تغرب فيظن أن القمر هو إهله، ولكن النهار. السماء يرى أن الشمس هى ربه إىل كبد

وقد ذاعت شهرته يف . مود قصتهيف كتب املدراش والتل وترد. ولذا، يتوصل إبراهيم إىل أنه ال الشمس وال القمر إهله
كل  وكان يعلِّق على رقبته حجراً كرمياً اجتذب إليه اجلماهري ألن. بامسه عليها صورته رأي األجاداه بسبب نقود سكَّت

ويعلِّمهم أن حيمدوا اإلله بعد  وقد كان إبراهيم سخياً خيدم ضيوفه بنفسه. من كان ينظر إليه كان يشفى من األمراض
ويقرر التلمود أن إبراهيم قد عوقب يف مصر، كما استعبد أبناؤه ألنه  .ولذا، كان يعد من أوائل املبشرين. كل وجبة

مؤسس مدن على طريقة  أما يف الكتب اخلفية، فهو. العلماء يف اخلدمة العسكرية وتردد يف ختتني نفسه مسح بتجنيد
  .اليونانيني
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إلبراهيم، ففي رأي موسى بن ميمون أن إبراهيم قد وصل إىل أعلى درجات  خلاصةولبعض الفالسفة اليهود رؤيتهم ا
توصل إىل اإلميان  ، وهو أول من توصل إىل فكرة اخللق من العدم من خالل التأمل، وأول من)استثناء موسى مع(النبوة 

لى أن أعضاء مجاعة يسرائيل هلم قوة إهلية إبراهيم عالمة ع أما يهودا الالوي، فريى أن. باإلله من خالل التفكري العقلي
مث إىل  يف حوار مع الرب، وأا مقدرة يتسم ا آدم وورثها عنه إبراهيم وانتقلت إىل موسى خاصة تمكِّنهم من الدخول

  .سيد أو الرمحةإبراهيم التجلي النوراين الرابع أو احل ويف التراث القبايل، يعد. األنبياء ومنهم إىل الشعب اليهودي كله

 

  إسماعيل

Ishmael  

أبناء إبراهيم من هاجر املصرية جارية سارة، سمي  وإمساعيل، أكرب. »اإلله يسمع«من عبارة عربية تعين » إمساعيل«اسم 
رية من كب بأن جيعل من نسل إمساعيل أمة وعد اإلله إبراهيم. ختتينه وعمره ثالثة عشر عاماً ذا االسم بأمر من اإلله، ومت

إلبراهيم، فإن سارة اضطهدت هاجر، حسب  ورغم أن إمساعيل كان االبن البكر). 17/20تكوين (اثىن عشر أمرياً 
وكانا على وشك اهلالك من الظمأ حني أرى اإلله . برية بئر سبع جنويب فلسطني الرواية التوراتية، فهربت األم وابنها يف

غرية سارة، فتزوج إمساعيل  مث طرد إبراهيم هاجر بسبب. سيصري أباً ألمة كبريةماء ووعدها بأن ابنها إمساعيل  هاجر بئر
وتزوجت ابنته حملة أو بسمة من عيسو . آباء القبائل العربية امرأة من أرض مصر، فأجنب اثىن عشر ابناً هم الذين أصبحوا

  .دفن أبيهما الذي اشترك مع إسحق يف

 

مصرية، مث إنه تزوج هو نفسه من مصرية، واندمج نسله  مساعيل، فهو أوالً من أمويركز العهد القدمي على عدم نقاء دم إ
عقد بني  وقد مت استبعاده من امليثاق الذي. األمر الذي جعلهم خصوماً للعربانيني على الدوام مع املَدينيني واملؤابيني،

« إىل أن إمساعيل ) 16/12(لتكوين ا ويشري سفر. إبراهيم واخلالق والذي ورث مبوجبه نسل إبراهيم أرض كنعان

. ، أي أنه سيكون ضد كل الناس وكل الناس ضده»واحد عليه يده على كل واحد ويد كل. يكون إنساناً وحشياً

إسحق،  شخصيةً شريرة فشل إبراهيم يف تربيته، فهو يفسد النساء ويعبد األوثان وحياول قتل وتصور األجاداه إمساعيل
ومل تكرم . إبراهيم كان إمساعيل غائباً تزوج من امرأة مؤابية، وحينما زارمها. ام السهم والقوسولكنه ماهر يف استخد

ففهم إمساعيل مضمون . رسالة بأن علىه، أي إمساعيل، أن يغير وتد خيمته الزوجة املؤابية وفادته، فترك إبراهيم له
كل املعاصي واآلثام،  ندم إمساعيل يف اية حياته علىوقد (!). وطلق زوجته وتزوج كنعانية تسمى فاطمة  الرسالة،

ويعتبر إمساعيل أبا العرب وقد كان يشار إىل العرب يف الكتب  .وتنحى جانباً يف جنازة إبراهيم احتراماً ألخيه إسحق
العربيات  مالتواآلن، يطلق سكان الكيبوتسات على العا. »اإلمساعيليني«العصور الوسطى باسم  الدينية اليهودية يف

  »كومبينه فاطمة«الالئي يعملن فيها اسم 
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العنصرية  كرجل وحشي مستبعد من امليثاق هي الصورة الكامنة وراء كثري من االدعاءات والواقع أن صورة إمساعيل
  .الصهيونية جتاه العرب، والكامنة أيضاً وراء املوقف الصهيوين منهم

 

  إسحق

Isaac  

وقد جاء يف العهد القدمي . »ضحك«العربية مبعىن » صحق«والتسمية من كلمة  .يم، وثاين اآلباءهو ابن إبراه» إسحق«
املوروث الديين  وحسب. وسارة ضحكا حينما أخربمها مالك الرب بأما سيرزقان طفالً يف شيخوختهما أن إبراهيم

نته الكربى حينما أمر اإلله إبراهيم بأن حم وكانت. العهد اإلهلي) وليس شقيقه البكر إمساعيل(اليهودي، ورث إسحق 
). 22/2" (خذ ابنك وحيدك الذي حتبه إسحق: "التكوين العبارة التالية وقد ورد يف سفر). وليس إمساعيل(يضحي به 

على عكس ) مت إقحامها، ألن إسحق مل يكن يف وقت من األوقات ابناً وحيداً إلبراهيم» إسحق«كلمة  ومن الواضح أن
  ).بإسحق د ظل االبن الوحيد إبراهيم ملدة ثالثة عشرة عاماً إىل أن رزقإمساعيل فق

 

وعشريته حىت ال يتزوج من كنعانية، فتزوج إسحق من  وقد أرسل إبراهيم خادمه إىل حران ليأيت إلسحق بزوج من أهله
.  إسحق إىل جرار بسبب ااعةوانتقل. عاماً مث ولدت له توأمني مها عيسو ويعقوب رفقة اليت ظلت عاقراً ملدة عشرين

. وينال من وراء ذلك رزقاً باعتبارها أخته، وذلك لكي ينجي نفسه) حسنة املنظر(تشبه بأبيه يف إظهار زوجته  وقد

  .مذحباً للرب هناك وبىن إسحق. وظهر اإلله إلسحق يف بئر سبع ووعد بأن يباركه

 

وقد أحب ابنه عيسو يف حني أحبت رفقة . اآلخرين الشريرة ك نواياويظهر إسحق شخصيةً سلبيةً ساذجةً بسيطةً ال يدر
 وحني أراد أن يبارك ابنهما عيسو وطلب إليه أن يعد له طعاماً من صيده،. شيخوخته وفقد إسحق بصره يف. يعقوب

ه هي باعتباره بطعام تعد استغلت رفقة علَّة زوجها وتآمرت مع يعقوب على أن ينتحل شخصية أخيه ويتقدم إىل أبيه
ونال يعقوب بذلك الربكة اليت . بصر إسحق لشيخوخته طعام الصيد الذي جاء به أخوه، معتمدة يف ذلك على كالل

ودفنه ابناه يف مغارة املكفيلة جبوار ) اخلليل(وقد مات إسحق يف حربون  .(29 - 27/1تكوين (كانت من حق أخيه 
  .زوجته
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وابنه يعقوب، فيما عدا ارتباطه بفكرة   الديين اليهودي على عكس أبيه إبراهيموليس إلسحق أمهية كبرية يف التراث
  .أمهيته كانت أكثر بروزاً يف نسخ العهد القدمي اليت فُقدت ويرى بعض دارسي العهد القدمي أن. التضحية

 

حيث سطعت   يوم مولدهأن إسحق ولد يوم عيد الفصح وأن كثرياً من النساء العاقرات قد حملن يف وجاء يف األجاداه
وقد جرى . الذي اختار له هذا االسم وهو األب الوحيد الذي مل يتغير امسه ألن اإلله هو. الشمس بشكل غري عادي

ويقال . إبراهيم قد بكت وسقطت دموعها على عينيه فكُف بصره تفسري فقدانه البصر بأن املالئكة اليت أمسكت بيد
يف ابنه  وقد فسر بعض احلاخامات فقدانه البصر بأنه أطال النظر. ذات مرة إىل الشخيناهنظر  أيضاً أنه فقد بصره ألنه

  .عيسو الشرير

 

  عيسو

Essau  

، »األمحر» أي» أدوم«وكان عيسو أيضاً يدعى . له اشتقاق يف العربية وهو يف الغالب اسم أدومي ليس» عيسو«اسم 
وكان عيسو صياداً . رفقة، وتوأم يعقوب وهو االبن األكرب إلسحق منوسمي بذلك ألنه ولد أمحر كفروة الشعر، 

أي (أخاه يعقوب يطبخ عدساً، فباعه يعقوب صحن العدس ببكورته  وقد عاد ذات يوم من الصيد جائعاً ووجد. ماهراً
على  عقوبولكن رفقة ساعدت ي. وملا شاخ إسحق، أراد أن يبارك عيسو ابنه املفضل). البكر حق اإلرث باعتباره

وعند عودته غفر له عيسو . عيسو خداع أبيه، حيث استغال عاهة الرجل العجوز، ونال يعقوب الربكة مث فر خوفاً من
وقد ركز سفر التكوين على . مث تزوج حملة ابنه إمساعيل تزوج عيسو من امرأتني حيثيتني. وعرض عليه أن يعيش معه

  .نقاءه العرقينسله فَقَد  هذه الوقائع اليت تدل على أن

 

 »بالد أدوم«واستوطن عيسو سعري اليت سميت . إلبراهيم وإسحق بدالً من عيسو ويعد يعقوب وريثاً للعهد الذي منح

خيافه العربانيون وحيتقرونه يف آن  ويعد عيسو أبا األدوميني، وهو شعب كان. أيضاً» جبل أدوم«ويسمى جبل سعري 
  .بعيسو انيني م تشبه عالقة يعقوبواحد، وعالقة العرب

 

وترى . وروما اليت كانت تقرن دائماً بأدوم ويشار إىل عيسو يف األجاداه بأنه شقيق يعقوب وعلى اعتبار أنه أدوم
أما عيسو من . يعقوب، كان شخصاً شريراً يعبد األوثان ويرتكب الزىن والقتل األجاداه أن عيسو، من حيث هو توأم



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               218  

فإنه  أما عيسو، من حيث هو روما،. دوم، فقد جاءت من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل هامانأ حيث هو
ليعقوب، كما جاء يف الرواية  يرتكب العديد من اجلرائم فيخدع إسحق بأن يعطيه حلم كالب ليأكله، وهو ال يغفر

وحبسب األجاداه، . فتساقطت أسنان عيسوأصبحت صلبة كالعاج،  ولكن رقبة يعقوب. التوراتية، وال يقبله وإمنا يعضه
  .يعقوب وهو يقاتل على املرياث قُتل عيسو أثناء جنازة

 

  يعقوب

Jacob  

وهو ابن  ويعقوب هو ثالث آباء اليهود،. »حيل حمل«أو » ميسك العقب«أو » يعقب«اسم عربي معناه  »يعقوب«
تكوين (، ومن هنا كان امسه )عقب :بالعربية(ه أمسك بكعب قدم. إسحق وجد اليهود األعلى وتوأم عيسو األصغر

أنه حينما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد أخاه  وتوجد قصتان أساسيتان يف حياة يعقوب أوالمها). 25/26
 ،)الوالدة أي أسبقيته يف(شيئاً مما أُعد فانتهز يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظري بكورته  يعقوب قد أعد طعاماً فسأله

  .وحبكم الشريعة كان األكرب هو الذي يرث الزعامة بعد األب

 

اتفق يعقوب مع أمه رفقة  القصة الثانية، فهي قصة الربكة اليت اغتصبها يعقوب، إذ ملا كرب إسحق وضعف بصره، أما
يست من حقه، ذلك بأن انتحل شخصية أخيه، ونال بركة ل على مغافلة األب لكي يدعو له بدالً من أخيه عيسو، فتم له

وملا أحس إسحق باألمر، طلب إىل يعقوب اخلروج فخرج فاراً من . األنبياء من ذريته إذ أن إسحق دعا له بأن يكون
وقد . أن يقتله أخوه عيسو أخيه إىل بيت أسالفه اآلراميني، وقيل إن أمه هي اليت طلبت إليه أن يلحق خباله خمافة غضب

ويالحظ أن يعقوب يظهر دائماً (بإحدى بنات احليثيني  ره حبجة أنه قد يتزوجحصلت أمه على موافقة إسحق على سف
  ).صياد بدوي مغري بوصفه راعياً، أما عيسو فهو

 

مالئكة يصعدون ويهبطون على سلم، ووعده الرب بأن يعطيه  ورغم أخطائه وخداعه، فقد أراه اإلله رؤيا جميدة إذ رأى
. خرج يعقوب إىل آرام من أرض العراق. »بيت إيل« استيقظ يعقوب مسى املكان وحني األرض اليت كان متغرباً فيها،

وأعطاين خبزاً آلكل وثياباً  إن كان اإلله معي وحفظين يف هذا الطريق الذي أنا سائر فيه،« : جاء على لسانه وقد
 يعين ضمناً أن اإلله، ، وهو قول)21  28/20تكوين ) »أللبس، ورجعت بسالم إىل بيت أيب، يكون الرب يل إهلاً 

هلا  ووجد يعقوب راحيل عند البئر فأحبها، وخدم أباها البان سبع سنني مهراً. يعقوب رباً إن مل يقبل الصفقة لن يقبله
سنني أخرى وتزوج من راحيل،  حىت إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه البان وزوجه ليئة، فاضطر إىل خدمته سبع
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ولكنه خدع البان يف هذه الفترة حىت فاق ثراؤه ثراء  ما، مث خدم ست سنني أخرى نظري أجروتزوج أيضاً من خادمتيه
  .من أبيها) الترافيم(انتهزت راحيل الفرصة وسرقت األصنام  سيده مث فر إىل كنعان، وقد

 

يطلقه  نوقبل أ. ويف الطريق، صارعه شخص حىت طلوع الفجر واخنلعت فخذه). فلسطني(كنعان  ارحتل يعقوب حنو
ودعا . »اإلله والناس وقدرت  ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل، ألنك جاهدت مع« : باركه وقال له

  32/22تكوين (» نظرت اإلله وجهاً لوجه وجنَّيت نفسي  إين« : ألنه قال» وجه اإلله«يعقوب املكان فنيئيل أي 

هومريوس  ففي إلياذة. احلضارات الوثنية مثل احلضارة اليونانيةالوجوه قصصاً مماثلة يف  والقصة تشبه من بعض). 32
  .مساعدة جيرح ديوميدس الرب آريس مبساعدة أثينا، ولكن يعقوب يهزم ربه دون عون أو

 

أما يعقوب، فإنه بعد أن اجته إىل ). أدوم(سعري  مث طلب يعقوب العفو من أخيه عيسو الذي انطلق إىل أراضيه يف جبل
وعند هذه النقطة، يروي العهد القدمي قصة دينة ابنة يعقوب من زوجته ليئة اليت  .شترى أرضاً عند شكيمأرض كنعان، ا

منها أياً كان صداقها معلناً  شكيم بن محور احلوي وأقام معها الصلة اجلنسية، وقد أبدى أبوه رغبة ابنه يف الزواج أحبها
: يعقوب على ذلك بشرط اختتان الذكور من أبناء املنطقة قائلني ذا رغبته يف أن يصاهر قومه قوم يعقوب، فوافق بنو

مل  خبتنكم كل ذكر، نعطكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم، ونسكن معكم ونصري شعباً واحداً، وإن إن صرمت مثلنا... «
الشرط ) انيةوهم من األقوام الكنع) وقبل احلويون). 17  34/15تكوين (» تسمعوا لنا أن ختتتنوا نأخذ ابنتنا ومنضي

ويف اليوم الثالث، وكانوا متوجعني بعد اخلتان، يذكَر أن . املقام بينهم ومت الزواج وأفسحوا ليعقوب وأهله. ونفذوه بأمانة
وقتال كل ذكر، وقتال  أخوي دينة أخذا سيفيهما وأتيا على املدينة ألن أهلها جنسوا أختهم،) مشعون والوي) ابين يعقوب

غنمهم وبقرهم « : أتى بنو يعقوب وبوا املدينة مث.  السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجامحور وابنه شكيم حبد
» سبوا وبوا كل ثروم وكل أطفاهلم ونسائهم وكل ما يف البيوت. احلقل أخذوه ومحريهم وكل ما يف املدينة وما يف

فيخشى أن جيتمع  نفر قليل«ا ألنه وغضب يعقوب مما حدث ال ألنه ينطوي على الغدر وإمن). 29  34/25 تكوين(
  ).34/30تكوين (» عليه الكنعانيون والفرزيون ويضربوه فيبيد هو وبيته 

 

ولقد ولد ليعقوب اثنا . الذي أقامه مع إبراهيم مث ظهر اإلله ثانية ليعقوب مؤكداً له تغيري امسه إىل يسرائيل وجمدداً العهد
  القبائل العربانية االثنيت عشرة، وبذلك يكون يعقوب هو أبا اليهود احلقيقيأصبحوا عشر ولداً منهم أحد عشر يف آرام

  .الذي يتسمون بامسه
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حيث كان يوسف قد ) هو وأوالده حسب إحدى الروايات) وعندما حلَّت ااعة أرض كنعان، خرج يعقوب إىل مصر
 قوب ألبيه وسرقته حق الوراثة من أخيه، ولكنه يظلباملعاناة، رمبا تكفرياً عن خداع يع هاجر من قبل، فعاشوا حياة تتسم

الفرعون يف اخلروج إىل كنعان ليدفنه  وحتضره الوفاة يف مصر فيستأذن يوسف. معذباً قلقاً بشأن مصري أبنائه حىت وفاته
  .أخرى ويعود مرة) اخلليل(يف كنعان يف مدينة حربون 

 

قت األجاداه الصراع بني عيسو ويعقوب، وحوحمض على عكس الرؤية التوراتية اليت تنظر إليه  لت عيسو إىل شروقد عم
فكلما كانت رفقة متر على معبد يهودي . جاء يف األجاداه منذ كانا يف الرحم ويبدأ الصراع حسبما. بشيء من التعاطف

التناقض بني  وبذا تحول. حياول أن خيرج، يف حني كان عيسو حياول أن خيرج إن مرت على معبد وثين كان يعقوب
خمتناً، أما عيسو فقد كان مغطى بالشعر، أمحر الذقن،  وقد ولد يعقوب نظيفاً ناعماً أنيقاً. اليهود واألغيار إىل صراع أزيل
  .الفرق بني مجال يسرائيل الروحي وقبح عامل األغيار نابت األسنان، وهذه صور تبني

 

إمساعيل ) حىت مكانة إبراهيم وإسحق، فكالمها أجنب أشراراًيعقوب ووضعوه يف مكانة تفوق  وقد جمد احلاخامات
من ذلك، فإن العامل كله قد خلق من أجل  وأكثر. بل إن اإلله قد جنَّى إبراهيم من نار منرود من أجل يعقوب). وعيسو
أن يقتل أمه، جتعلها مقبولة، فقد ولد عيسو قبل يعقوب ألنه هدد ب وقد فسرت اهلاجاداه خدع يعقوب بطريقة. يعقوب

مقصور على  مث حاول يعقوب أن يسترد بكورته حىت ميكنه تقدمي القرابني وهو أمر. ذلك لينقذ أمه ووافق يعقوب على
وحينما . قد تردد يف إعطاء عيسو بركته بل جاء يف األجاداه أن إسحق. االبن البكر أي أنه سرق البكورة بسبب ديين

، فإنه كان يعين يف واقع األمر أن أخاه قد )27/35تكوين (» وأخذ بركته  كرمب« أخرب إسحق عيسو أن أخاه قد جاء 
  !»وأخذ بركته  حبكمة« جاء 

 

  يوسف

Joseph  

 ويوسف هو ابن يعقوب من راحيل وأحب. »يوسف إيل«ورمبا كان اختصاراً ل » يزيد«معناه  اسم عربي» يوسف«

حسده إخوته بسبب . القبائل العربانية ويطلَق امسه على إحدى). 50 - 37(وردت قصته يف سفر التكوين . أوالده إليه
ساجدين له، فتآمروا عليه وألقوه يف جب، ومحله بعض أهلَ مدين  رؤيا بشرته بسيادته عليهم، حيث كان يرى إخوته

لقي يف السجن فأُ وقد امته زوجته ظلماً. فاشتراه رئيس شرطة فرعون ووكله على بيته. بيع الرقيق إىل مصر وباعوه
  شهرة يوسف مفسراً لألحالم وذاعت. وهناك اكتسب ثقة السجان، فواله على مجيع املسجونني. سنوات
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سنني شبع وسبع سنني جوع واقترح عليه ختزين احلبوب يف  استوزره فرعون مصر بعد أن أول له حلماً رآه عن سبع. 
تزوج .  منصب مياثل منصب وزير التموين يف العهد احلاضرفعينه رئيساً ملخازنه وهو سنني الشبع لتحاشي ااعة،

مث حضر . منسى وإفرامي فأجنب منها) عطية رع إله الشمس: أي(فوطيفارع ) عني مشس(أسنات ابنة كاهن أون  يوسف
وبذلك . ووطنهم أرض جاسان أثناء حكم اهلكسوس أبوه وكل إخوته من فلسطني هرباً من ااعة فأكرم وفادم

وتفسر األجاداه قصة يوسف باعتبارها . موسى فيما بعد عرب سيناء إىل أرض كنعان نت اجلماعة العربانية اليت قادهاتكو
وتقلُّب حظوظهم بني  مجاعة يسرائيل، حيث إن رحلته إىل مصر وحظه فيها يشبه خروج العربانيني من فلسطني قصة
  .حتاول أن جتتذب الذكر اليهودي إليها اليت) شيكسا (أما زوجة رئيس الشرطة فهي مثل أنثى األغيار. األمم

 

  "الخروج"هجرة العبرانيين من مصر 

"Emigration of the Hebrews  from Egypt "Exodus  

» خروج«ومن هنا، فإن هجرة العربانيني من مصر تعين  .»اخلروج«يشار إيل هجرة العربانيني يف املصطلح الديين بكلمة 

ومن العسري حتديد تاريخ حمدد لعدم ). 1/8خروج (» ملك جديد ال يعرف يوسف  بعد أن ظهر« ر العربانيني من مص
  .وثائق تشري إىل هذا احلدث باستثناء العهد القدمي وجود

 

 هجرة العربانيني من مصر، فهناك رأي يذهب إىل أنه كان يف القرن السادس عشر قبل وخيتلف العلماء حول تاريخ

اليوناين الذي عاش حوايل عام  عربانيني طُردوا من مصر مع اهلكسوس، وهذا رأي مانيتو املؤرخ املصريامليالد، وأن ال
  .م. ق250

 

العربانيني حدثت يف منتصف القرن اخلامس عشر قبل امليالد وأا كانت يف زمن  أما الرأي الثاين، فيذهب إىل أن هجرة
لوحات تل العمارنة عن   هذا مع ماجاء يف سفر القضاة، ومع ما ورد يفالثالث أو يف زمن أمنوفيس الثاين، ويتفق حتتمس
  .إىل أرض كنعان يف هذا التاريخ تقريبا ويعتقد العلماء أن هؤالء هم العربانيون الذين جاءوا. اخلابريو

 

س الثاين إذ م، وأا متت أثناء حكم رمسي. ق1250  1275اهلجرة يقع يف الفترة  أما الرأي الثالث فريى أن تاريخ
هو اسم الفرعون الذي  »رعمسيس«فيثوم ورعمسيس، وأن : ومها» مدينيت خمازن«سفر اخلروج أن العربانيني بنوا  يذكر
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استخدم يف عصر سابق لعصر رمسيس الثاين  »رعمسيس«وهذا دليل واٍه، ذلك ألن اسم . حدث اخلروج يف عصره
  .بزمن طويل

 

 م، فقد جاء على نصب تذكاري أنه. ق1230ت يف عصر مرنبتاح، أي حنو عام اهلجرة قد مت ويقول علماء آخرون إن

إشارة إىل هجرة العربانيني من  وقد استدلوا على أن هذه. انتصر على يسرائيل وغريه من األقوام وأنه قضى على نسله
 التاريخ وأم قضوا سىن العربانيني كانوا قد خرجوا من مصر قبل ذلك مصر، مع أن هذه اإلشارة يستدل منها على أن

التارخيية، ولذا  وتسللوا إىل كنعان واستقروا فيها، األمر الذي يتناقض والروايات األخرى وبعض احلقائق التيه يف سيناء،
كما قام . إمنا هو اسم ملدينة أو قبيلة كنعانية الذي ظهر على هذا النصب» يسرائيل«يذهب بعض املؤرخني إىل أن اسم 

وهي مجلة ". ال بذرة له) أو عقيماً(كان إسرائيل بوراً : "بترمجة النص كما يلي )أمحد يوسف. د(املصريني أحد العلماء 
  .بالضرورة على حرب أو قتال ال تدل

 

وبالتايل ميكن النظر إليه يف إطار آليات اهلجرة باعتبارها ). فلسطني) واخلروج عملية هجرة من مصر إىل أرض كنعان
ما  ومع هذا، جيب التحفظ بشأن. وحركة جذب إىل كنعان، شأنه شأن أية حركة هجرة أخرىمصر،  حركة طرد من

  .نعرف الكثري عنها سنورده من أسباب وتفسريات، فهذه مراحل تارخيية كثري من جوانبها ظلت سدميية، ال

 

.  معهم حلفاؤهم العربانيونعند حترير مصر من اهلكسوس طُرد ويف حماولة تفسري حركة الطرد من مصر ميكننا القول بأنه

اإلنشائية اليت كان يقوم  اعتربوا أجانب وحتولوا إىل أرقاء وعبيد سخروا يف أعمال البناء واملشاريع أما من بقوا منهم، فقد
  .العبودية ا الفراعنة، ومن هنا أصبحت مصر، بالنسبة إليهم أرض

 

امليالد اكتشاف احلديد، وهو ما أدى إىل بدء تدهور  الثالث عشر قبلويضاف إىل هذا العامل احلضاري أنه مت يف القرن 
كانت مصر غنية مبناجم النحاس، وتسيطر سيطرة شبه كاملة على جتارته مع بلدان  فقد. الوضع االقتصادي يف مصر

لب األوضاع القائمة حيث احلديد ق إال أن اكتشاف. آسيا، ولذا، فقد كانت متارس تأثرياً ال يستهان به يف املنطقة غريب
ومل تقتصر آثار ذلك على الشعب املصري وحده وإمنا . العامل القدمي حل التعامل باملعدن اجلديد حمل التعامل بالنحاس يف

التفكري يف االنتقال إىل موقع  املعيشية جلميع األجانب القاطنني مصر ومنهم العربانيون، األمر الذي دفعهم إىل مشلت احلالة
  .ضلآخر أف
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م حركة هجرة هائلة . ق1100  1400األبيض املتوسط يف احلقبة التارخيية  وعالوة على هذا، شهدت منطقة البحر
املتوسط حنو  أواسط آسيا متجهة حنو شواطئ البحر األبيض املتوسط وأوربا، إىل جانب حركة سكان جزر امتدت من

  .الفلستيون ب البحر ومنهممثل شعو) ومن بينها السواحل الشرقية(السهول الساحلية 

 

أن كنعان كانت دوماً عرضة للغزو اخلارجي،  أما حركة اجلذب إىل كنعان، فقد كانت تعود إىل مجلة أسباب، أوهلا
 وهذا يعين أن األقوام اليت كانت. بالد الرافدين، ووادي النيل: عظميني ولكنها كانت تقع خارج حدود إمرباطوريتني

متقدمة يف الصناعة  كما أا كانت قد بلغت مرحلة. إىل حد ما بنوع من االستقالل النسيبكانت تتمتع  تعيش فيها
بالنسبة إىل العربانيني، وحيمل يف تضاعيفه أمل  وكان هذا يشكل عامل جذب قوي. والتجارة والرفاهية االقتصادية
األمر  ربانيون قد أقاموا يف كنعان يف زمن مضى،وإضافة إىل هذا، كان الع. السيطرة عليه التغلغل يف هذا اال، وبالتايل

وأخرياً كان التشكيل . مقربة من مصر الذي كان يهيئهم نفسياً للتفكري يف اهلجرة إليها مرة أخرى، وخصوصاً أا على
ضعيفة مل يكن من الصعب على العربانيني أن يغزوها ويبسطوا  مدن/السياسي السائد يف كنعان يتكون من دويالت

  .م عليهاسيطر

 

فيحاول بعضهم حتديده بدراسة نصوص  .وخيتلف العلماء يف حتديد الطريق الذي سلكه العربانيون يف خروجهم من مصر
يثري بعض العلماء قضية أن املكان الذي خرج منه العربانيون  بل. العهد القدمي وحتليل تضاريس شبه جزيرة سيناء

 و ونكلر إىل أن متسراييم التوراتية ليست مصر وإمنا موزري وهي مقاطعةفقد أشار هيوج ،»مصر«مل يكن » متسراييم«

والنبطيني وأنه حدث خلط بني  جنويب البحر امليت تضم مرتفعات سعري ومدينة البتراء وتضم أرض مدين واألدوميني
وقد رفضت . ةيف جنوب اململكة العربية السعودي ويرى كمال الصلييب أن متسراييم هي أرض عسري. موزري ومصر

  .أغلبية العلماء كال الرأيني

 

من مصر، وسريهم يف سيناء، من الناحية  )مجاعة يسرائيل(لإلشارة إىل هجرة العربانيني » اخلروج«وحنن نستخدم كلمة 
، »التسلل العرباين يف أرض كنعان«الواقعة التارخيية ذاا، أما عبارة  لإلشارة إىل» هجرة«ونستخدم كلمة . الدينية

  .لإلشارة إىل دخول العربانيني أرض كنعان فنستخدمها

 

  "مفهوم ديني"الخروج 

Exodus  "Religious  Concept" 
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 وتستخدم. »إكزوداس«، ويقال هلا باليونانية »يتسيآت متسراييم«للعبارة العربية  اخلروج هي الترمجة العربية«كلمة 

  .ةالكلمة مبنطوقها اليوناين يف معظم اللغات األوربي

 

وهي واقعة ). 1/8خروج (يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك جديد ال يعرف يوسف  واخلروج هو خروج مجاعة
اخلروج بأنه يرجع إىل  وتذهب املصادر الدينية إىل تفسري. مركزية يف الوجدان الديين اليهودي مث الصهيوين حتتل مكانة

سئموا حياة الترف والدعة يف مصر اليت يشار إليها بعبارة   أمتزامن اضطهاد فرعون مصر ألعضاء مجاعة يسرائيل وإىل
  .»قدور حلم مصر« 

 

شعباً وأمة مقدسة بعد خروجهم من  ومهما يكن السبب، فقد أصبح أعضاء مجاعة يسرائيل، حسب الرواية التوراتية،
 ا التاريخ املستقل لليهود ويظهر الشعب اليهوديتقليدياً، النقطة اليت يبدأ فيه وتعتبر هذه الواقعة،. »أرض العبودية«مصر 

تتنقل من مكان إىل آخر ) وأوالده مثل يعقوب(فقبل ذلك التاريخ كانت اإلشارات دائماً إىل أفراد أو أسر . للوجود
  .وليست هلم هوية إثنية حمددة

 

على تحول إله العامل أو  ويدل. ملختاراخلروج يف الوجدان اليهودي إىل التدخل اإلهلي يف التاريخ لصاحل الشعب ا ويرمز
وخروج مجاعة يسرائيل من . فَهم أفعاله باملنطق اإلنساين العادي الكون أو الطبيعة إىل إله التاريخ اليهودي الذي ال ميكن

ل يف اإلله للتدخ اختيارهم حسب التراث الديين اليهودي، وهو أيضاً عالمة على االستعداد الدائم عند مصر عالمة على
  .التاريخ ليأخذ بيدهم ولينصرهم على أعدائهم

 

متاماً كما أصبحت بابل  املناسبة على مصر باعتبارها منوذج أرض العبودية اليت يمتهن فيها الشعب املقدس، وتركز هذه
عشر تعرف اإلله بأنه باخلروج يف أهم املناسبات، فالوصايا ال والتراث اليهودي يذكِّر اليهود. منوذجاً ألرض السيب والنفي

 ، ويرد ذكر اخلروج يف صالة الشماع، وعلى كل يهودي يف عيد الفصح أن»دار العبودية  الذي أخرج اليهود من« 

املشيحاين، ذلك ألن العصر  وسيحتفل باخلروج حىت يف العصر. يستشعر اخلروج وكأنه ميارسه بشكل شخصي مباشر
فهما نقطتان متوازيتان، فاخلروج بداية التاريخ . املطلق يف دائرة: ق التاريخاملشيحاين، مثل اخلروج، يقع خارج نطا

  .وعودة املاشيح ايته
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اخلروج هذه مل متثل حدثاً يثري االهتمام الفكري لدى  وهذا التاريخ املقدس ليس له عالقة كبرية بالتاريخ احلقيقي، فحادثة
تكن سيئة دوماً مع اإلمرباطورية  كما أن جتربة العربانيني الفعلية مل. لفرعونيةيأت هلا ذكر يف اآلثار ا املصريني، ولذا مل

ومع هذا، فإن التاريخ املقدس أو التورايت هو الذي صاغ رؤية اليهود  .املصرية القدمية، وإن مل تكن طيبة طوال الوقت
وحترره من إمرباطورية  العالقة بني عبودية شعبونفس هذه الرؤية، يف . املسيحي هلا) الغريب(رؤية العامل  ملصر بل ورمبا

الشاب الصغري الذي ال حيمل سوى املقالع وحترره من  كربى مثل مصر، تتمثل يف رؤية داود وجوليات، فهي عبودية
  .سطوة جوليات املدجج بالسالح

 

روج يهود البالد العربية منها إىل إىل خ لإلشارة إىل هجرة اليهود من أي بلد، فيشار مثالً» خروج«وتستخدم كلمة 
ولكن، وبعد هجرة ما . إىل الواليات املتحدة أو إسرائيل) سابقاً(السوفييت  الدولة الصهيونية وإىل خروج يهود االحتاد

أشار أحدهم إىل  نصف مليون مستوطن صهيوين من فلسطني احملتلة إىل الواليات املتحدة وغريها من الدول، يزيد على
. اخلروج يكون دائماً إىل صهيون وليس منها ويف هذا مفارقة عميقة إذ أن. »اخلروج من صهيون«أو » يونخروج صه«

  .»سفر اخلروج « واقعة اخلروج، وهو  ويتناول أحد أسفار موسى اخلمسة أحداث

 

  موسى

Moses  

وخبروجه أو هجرته من مصر، . ةاليهودي العربية، وموسى هو مؤسس الديانة» موشيه«هو املقابل العريب لكلمة » موسى«
  .يبدأ تاريخ العربانيني

 

الساميني  أن شخصية موسى مزيج من مفاهيم البطولة عند الساميني واملصريني، فشخصية البطل عند وقد الحظ فرويد
يكون البطل حمفوفة باملخاطر واملشاكل، أو  تتميز بأا من أب غري معروف، أو بأن يكون البطل يتيماً، أو تكون والدته

عند املصريني، فهو من بيئة أرستقراطية، قوي البنية شديد البأس، يعيش يف  أما. ممن أحبوا العزلة يف الصحاري واجلبال
  .وتضم شخصية موسى مزجياً فريداً من املفهومني. قوم متمدينني احلضر بني

 

كان قد شدد األمر  رضيعاً يف النهر، ألن فرعونحسب الرواية التوراتية، يف بيت فرعون بعد أن ألقته أمه  شب موسى،
لكن أحد . شجار وقع بني مصري وعرباين فصرع األول وتدخل يف. ولكنه عرف هويته احلقيقية. بقتل صبيان العربانيني
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. عربيةال اخلروج من مصر إىل أرض مدين يف شبه جزيرة سيناء واجلزء الشمايل من اجلزيرة العربانيني وشى به، فاضطر إىل

وأثناء رعيه أغنام . اجلديدة وزوجه ابنته صفورة الذي علمه الديانة» يهوه«وعمل خادماً لدى يثرون كاهن اإلله املديين 
إبراهيم  املشتعلة اليت ال لكها النريان، فلما دنا لينظر نودي من وسطها، وظهر له رب يثرون، حدثت له معجزة الشجرة
 هو النيب الوحيد الذي رأى -التوراتية  وموسى  حسب الرواية( منذ ذلك احلني يهوه وإسحق ويعقوب الذي أصبح امسه

إىل مصر ليكون قائداً لشعبه وخيرجه من هناك، فأخذ معه أخاه هارون ألنه  وطلب إليه يهوه أن يعود). اإلله وجهاً لوجه
، )م.ق 1237  1290(ثاين وكما هو معروف، رفض فرعون مصر، وقد يكون رمسيس ال. يف الكالم كان يتلعثم

حىت اضطر فرعون إىل أن يطلق  ما طلبه موسى، واستمر يف استعباد مجاعة يسرائيل، فحلَّت مبصر األوبئة العشرة
وعند جبل سيناء ظهر يهوه مرة أخرى . األمحر، فغرق هو وجيشه لكنه غير رأيه وحلق م أثناء عبورهم البحر. سراحهم

التشريعات،  وبدأ موسى يف سن. نه وبني مجاعة يسرائيل، وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراةبي ملوسى،وجدد امليثاق
  .وبىن أيضاً خيمة االجتماع .وهو  حسب التراث الديين اليهودي  املصدر األساسي للشريعة الشفوية

 

 الذهيب يف غيابه، مث ظلوا يف الصحراء أثناء عبور الصحراء، إذ عبدوا العجل وقد تسبب اليهود يف الكثري من العناء ملوسى
. أخته مرمي وأخيه هارون واختذ موسى لنفسه زوجة ثانية رغم معارضة. أربعني عاماً حىت جنحوا يف اجتياز سيناء مدة

السماح له بعبور أراضيهما، األمر الذي اضطره إىل التسلل  وحينما حاول عبور ر األردن، رفضت مملكتا مؤاب وأدوم
  .االجتاه مشاالًشرقاً و

 

تثنية (» تقدساين وسط بين إسرائيل  إذ مل« وتذكر التوراة أن الرب غضب من موسى وأخيه هارون خليانتهما له 
مث مات موسى، وتوىل مهمة . على جبل نبو لكنه مل يدخلها وكان عقاب موسى النظر إىل أرض كنعان من). 32/51

  .يشوع بن نونكنعان خادمه  إدخال مجاعة يسرائيل إىل أرض

 

على لسان عاموس أو أشعيا، وال يأيت له أيضاً ذكر يف األسفار املقدسة إال  ورغم أن له هذه األمهية، فإننا ال جند ذكراً له
أن هذه األسفار تنسب إىل  والواقع. ورمبا يعود هذا إىل فقدان اليهود ألسفار موسى اخلمسة ملئات من السنني. ندر فيما

ونظراً ألمهية موسى يف ). 31/18عدد(والسلب واحلرق  ن األوامر اخلاصة اليت حترض على النهبموسى كثرياً م
وقد اكتسب هذا اللقب . على كل قائد يهودي» موسى الثاين«والصهاينة خيلعون لقب  الوجدان اليهودي، فإن اليهود

  .من موسى بن ميمون يف األندلس، وموشيه ديان يف فلسطني احملتلة كلٌّ
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اليت فيها موسى  األجاداه أن السماء واألرض خلقتا من أجل موسى، وأن ابنة فرعون حينما فتحت السلة وجاء يف
الفم الذي سيتحدث مع الشخيناه ال  وقد رفض موسى أن يرضع من ثدي املصريات ألن. وجدت الشخيناه إىل جواره

خل الشجرة املشتعلة حىت يبني له أن اليهود ال ميكن حتطيمهم  اإلله له دا وقد ظهر. ينبغي أن يلوثه لنب النساء املدنسات
بعدة أسباب، من بينها أنه  وقد فُسر تردده يف قبول الرسالة اإلهلية. الشجرة اليت مل تقض عليها ألسنة اللهب متاماً مثل

جر مجاعة يسرائيل ملدة مائتني أنه كان غاضباً من اإلله ألنه ه أراد أن يكون اإلله ذاته هو خملِّص مجاعة يسرائيل، كما
: التجلّيني النورانيني ويف القبااله، يعد موسى وهارون. يقوم املصريون بذبح كثري من أتقيائهم وعشرة أعوام ومسح بأن

  ).اجلاللة واد(وهود ) التحمل واألزلية(نيتسح 

 

  هارون

Aaron  

اعترب منذ شبابه . وهو شقيق موسى، وهو أيضاً من أحفاد الوي، »أهرون«العربي  هو املقابل العريب لالسم» هارون«
اخلروج من مصر، فهو  ويعد هارون شخصية أساسية يف أحداث. »الالوي«جلماعته وكاهن بيته وسمي باسم  قائداً

دة مجاعة واشترك مع موسى يف قيا). النبوة وهذا ما يعطيه صفات(الذي حتدث باسم موسى حينما ذهب إىل فرعون 
تأخر موسى وهو على اجلبل مع الرب، ضج أعضاء مجاعة يسرائيل،  ومع هذا، فحينما. يسرائيل إىل خارج مصر

وبىن له  موسى وطلبوا إىل هارون أن يصنع هلم متاثيل آهلة ليعبدوها، فصنع هارون العجل الذهيب وارتدوا عن طاعة إله
  .صبح هارون أول رئيس للكهنةغري أن اإلله، مع هذا، غفر له خطأه وأ. مذحباً

 

فبدالً من أن يقتل من اشتركوا يف هذه . يسرائيل وتفسر األجاداه تورطه يف حادثة العجل الذهيب على أساس حبه جلماعة
ويف رواية أخرى أنه صنع العجل الذهيب خوفاً . اشترك هو معهم بل صنع العجل بنفسه العبادة الوثنية، كما فعل موسى،

  .اته من مجاعة يسرائيلحي على

 

والالويني، وأن ذرية هارون تشكِّل خنبة خاصة داخل ) ذرية هارون) ومثة رأي يذهب إىل أن مثة اختالف بني اهلارونيني
صراعاً بني  ويالحظ أن مثة. فقد كان منهم كبري الكهنة يف حني كان يتبع صغار الكهنة قبيلة الوي قبيلة الوي، ولذا

ويرى . الالويني ممارسة عبادة العجل الذهيب ونيني يظهر يف ثورة أبناء قورح على هارون، ويف رفض قبيلةالالويني واهلار
كهنوتية موجودة يف مصر قبل عصر موسى واعتنقت عقيدة موسى قبل  بعض العلماء أن قبيلة هارون كانت عشرية

 .الالويني رية اهلارونية اندجمت يف قبيلةاليت نشرت الدين اجلديد بسبب مكانتها، وأن العش الالويني، وأا هي
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 التسلل أو الغزو العبراني لكنعان : الباب التاسع

 

  التسلل أو الغزو العبراني لكنعان

Hebrew Infitration into, or Conques t of, Canaan  

وتشري بعض  .كنعانالعربانيني من مصر حركة هجرة متكن رؤيتها يف إطار حركة طرد من مصر وجذب من  يعد خروج
عسكرية، وحنن نفضل استخدام اصطالح » غزو» املراجع، استناداً إىل الرواية التوراتية، إىل هذه اهلجرة باعتبارها حركة

اليت مل تتم عن طريق معركة أو عدة معارك عسكرية حامسة، وإمنا عن  لوصف هذه العملية التارخيية الطويلة» تسلل«
حينما خرجوا من  وقد كان العربانيون قبائل بدوية بدائية. اوج واالندماج وأحياناً الغزووالتجسس والتز طريق التسلل

مقدورهم غزو هذه األرض واالستيالء عليها،  ولذلك مل يكن يف. مصر وعربوا سيناء ووصلوا إىل مشارف أرض كنعان
وما . م. ق1200 و1250بني وقد كانت عملية طويلة استمرت ما  ومل يكن أمامهم سوى التسلل التدرجيي فيها،

 لوال تضافر عدة عوامل تارخيية واجتماعية وسياسية، لعل أمهها كان الغياب املؤقت كان هلذا التسلل أن ينجح

اارت يف الربع األخري من األلف  فاإلمرباطورية احليثية يف الشمال كانت قد. لإلمرباطوريات العظمى يف تلك املرحلة
القوة املصرية يف اجلنوب اليت تضاءلت هيمنتها على كنعان، ومل  نت عوامل الضعف تزحف علىالثاين قبل امليالد، وكا

 أما يف كنعان ذاا، فقد كانت املدن الدول الكنعانية قد أحرزت. قوة عظمى ذات أمهية تكن آشور قد أصبحت بعد

أخذت بلغة وحضارة وحىت بديانة  نيني قدويرجح أن السبب يف أن مجاعة يسرائيل أو العربا. تقدماً حضارياً ملحوظاً
املقومات احلضارية، وذلك كما نستنتج من الروايات التوراتية إذ  كنعان يعود إىل كوا مجاعة بدائية تفتقر إىل أدىن

وآبار حمفورة مل  إين سأسوقك إىل مدن عظيمة مل تبنها، وبيوت مملوءة كل خري مل متألها،« : قائالً خياطب اإلله موسى
الدول /ومع ذلك، كانت هذه املدن .(12 6/10تثنية (» ... وأكلت وشبعت... فرها، وكروم وزيتون مل تغرسهاحت

ويبدو أن الوضع اإلثين يف كنعان كان يتسم بعدم . الوضع األمين يف البالد تتطاحن فيما بينها، وهو ما أدى إىل تدهور
ليصل إىل عشرة يف سفر  سبعة اليت تقطن املكان ويزداد العدد أحياناًفالعهد القدمي يذكر دائماً األقوام ال التجانس،
واحليثيني والفرزيني والرفائيني والعموريني والكنعانيني  القينيني والقرتيني والقدمونيني« ) 15/1921(التكوين 

 اً وعسالً وأن مداتفيض لبن«وهذه نقطة أدركها جواسيس موسى، فقد ذهبوا ورأوا أرضاً  .»واجلرجاشيني واليبوسيني 

: أيضاً تنوعها اإلثين، إذ قالوا ولكنهم الحظوا. أي أا تتمتع بقدر عال من التقدم احلضاري» حصينة عظيمة جداً 

واليبوسيون والعموريون ساكنون يف اجلبل والكنعانيون ساكنون عند  العمالقة ساكنون يف أرض اجلنوب واحلثيون«
  ).29  13/28د عد(» األردن  البحر وعلى جانب

 
فلم حيتلوا سوى بعض املناطق اجلبلية عن طريق استخدام التجسس  ومع هذا، مل حيرز العربانيون نصراً عسكرياً،

ويظهر هذا يف  .أما يف السهول، حيث توجد العربات احلربية، فقد ظلت اهليمنة للكنعانيني. املفاجأة والتخريب وعنصر
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الكنعانيني الساكنني يف أرض الوادي  ال يكفينا اجلبل، وجلميع« :  يقولونرد قبيلة يوسف على يوشع بن نون حني
ينطبق على قبيلة يهودا، فقد ملكت اجلبل لكنها مل تطرد  والوضع نفسه). 18  17/16يشوع (» مركبات حديد 
  ).18 17/12يشوع (» حديد  ألن هلم مركبات« سكان الوادي 

 
يعرف أن الغزو العرباين كان جمرد استيطان يف عدة جيوب  )16/10(وع ، ويش)35  1/21(ومن يقرأ سفر القضاة 

 .ويؤكد السفر أن الكنعانيني كانوا يقطنون وسط العربانيني. اخلاص بقتل عشرات امللوك غري مترابطة، رغم كل التهويل

زل إىل السهول أصبح خادماً أو منهم ون بل ميكن القول بأن العربانيني ظلوا مشردين الجئني على قمم التالل، ومن جترأ
إله جبال لذلك قووا « سفر امللوك األول إشارة إىل إله العربانيني باعتباره  وظل هذا الوضع فترة طويلة جداً، ففي. عبداً
  ).20/23ملوك أول (» ولكن إذا حاربناهم يف السهل فإننا نقوى عليهم  .علينا

 
على القوة العسكرية أحياناً وعلى املكر  اره غزواً باملعىن العادي، فهو تسلل يعتمدميكن فَهم هذا التسلل العرباين باعتب وال

كما أن العربانيني املتسللني تزاوجوا مع أقارم الذين مل يهاجروا معهم  .أحياناً أخرى وعلى التزاوج يف بعض األحيان
فلسطني الشمالية،  مر على قسم كبري من أراضيوقد سيطر العربانيون يف اية األ. تزاوجوا مع الكنعانيني إىل مصر كما

بالقدس، واستوطنت القبائل األخرى السهول الشمالية، وقام  فاستوطنت قبائل يهودا وبنيامني األراضي املرتفعة احمليطة
طرة العربانيني مل سي ولكن. باململكة العربانية املتحدة اليت انقسمت فيما بعد إىل الدويلتني العربانيتني احتاد القبائل املعروف

  .دويالت الشام وفلسطني كلها وتعاقبت السيطرة عليها تدم طويالً إذ قامت القوى اإلمرباطورية العظمى فاكتسحت
 

القدمي، كان  عمليات اإلبادة االفتراضية اليت صاحبت التسلل العرباين، فحسب ما جاء يف العهد ومن القضايا اليت تثار،
ما تقع عليه أيديهم من إجنازات مادية  فتح املدن وإمنا كانوا يقومون بإتالف وتدمري كلالعربانيون ال يكتفون ب

ويذكر العهد القدمي بفخر . والشيوخ والثريان واخلراف واحلمري حبد السيف أوحضارية وبإبادة الرجال والنساء والشباب
العسكرية، أمر   مثل احلديث عن االنتصاراتومما ال شك فيه أن احلديث عن اإلبادة،. اليت متت إبادا واضح األلوف

حنو اإلبادة هو تعبري عن تخلُّفهم احلضاري،  ولعل اجتاه العربانيني. ومع ذلك، يظل هناك جزء من احلقيقة. مبالغ فيه
 مجاعات متحركة هاربة من مصر، دخلت أرضاً فيها مدن مستقرة بلغت مرحلة حضارية فالعربانيون كما أسلفنا كانوا

هذه املدن ممكناً إال عن طريق اإلبادة اجلسدية واإلفناء  ومل يكن حتقيق االنتصار واالستيالء على. فية أعلى وأكثر رقياًوثقا
نظراً لتخلفهم االقتصادي  كما أم،. الشامل بسبب غياب أية مؤسسات إدارية عربانية تتمتع بقدر من التركيب املادي

ومن هنا، جند أن العربانيني . كان األسرى من أهم مصادرها األيدي العاملة اليتواحلضاري، مل تنشأ عندهم احلاجة إىل 
كانت  وقد استمر هذا الوضع حىت بعد إنشاء الدولة العربانية املتحدة اليت. بإبادم جسدياً كانوا يتخلصون من األسرى

رستقراطيني واملوسرين عن طريق استعباد لأل تسد حاجتها من األرقاء والعبيد املطلوبني ألداء خدمات يومية اعتيادية
  .ديوم فيبيعون أنفسهم أو أبناءهم ليكونوا عبيداً لدى الدائن املذنبني واألفراد الذين يعجزون عن تسديد

 

  يشوع بن نون
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Joshua  

امسه  ، كانويشوع بن نون. »يهوه هو اخلالص«ومعناه » يهوشواع«املقابل العريب لالسم العربي  هو» يشوع بن نون«
وهو يسمى أيضاً . »يشوع» ، مث دعاه موسى»يهوشواع«وأضاف موسى اجلزء األول فصار » شواع«يف البداية 

. ولد يف مصر، وأرسله موسى مع كالب ليتجسسا. إفرامي وهو خليفة موسى وخادمه وابن نون من سبط. »يوشع«

الرواية التوراتية   قاد القبائل العربانية إىل أرض كنعان واقتحمها حسبباعتباره نبياً وقائداً عسكرياً ويصوره العهد القدمي
واحليثيني واجلرجاشيني واحلوريني واليبوسيني، فأحرقوا  بعد معارك ضارية مع العموريني واملؤابيني والفرزيني والكنعانيني

  1250(ريق العاهرات مستخدمني الوسائل كافة  ومن ذلك اخلداع والتجسس عن ط بعض مدم وقتلوا رجاهلم

  ).م.ق 1200
 

فقسم األرض اليت احتلوها بالقرعة على القبائل  استمر يشوع بن نون يف حكم العربانيني مدة مثانية وعشرين عاماً،
 وترك ست مدن على الشاطئني األمين واأليسر لنهر األردن. قاموا باألعمال الكهنوتية العربانية، واستثىن الالويني الذين

يسرائيل من ترك الرب وعبادة آهلة  وكان يحذِّر مجاعة. ن ملجأ للمشردين من العربانيني املتهمني بالقتل اخلطألتكو
فوقفت «حىت ينتقم من أعدائه » تقف « أمره إىل الشمس بأن  ويروي سفر يشوع أخباره، ومن بينها أنه أصدر. غريبة

بأن  ويشوع هو الذي أمر العربانيني ).10/13يشوع (» ل تعجل للغروب حنو يوم كام الشمس يف كبد السماء ومل
. وسقطت املدينة يف أيديهم يطوفوا بأسوار أرحيا سبع مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفخون يف األبواق، فسقط السور

قد قام ومهما يكن األمر، ف. تأثري شدة ذبذبات أصوات األبواق ويفسر بعض احملدثني من اليهود هذه الظاهرة بأنه من
أن  ويالحظ). 24  6/22يشوع (ما عدا راحاب العاهرة » وكل ما ا « بالنار بأمر يهوه  يشوع بإحراق أرحيا

جند أن اإلله القومي جيد غبطة  التصور السائد للخالق يف سفر يشوع ال خيتلف كثرياً عما جاء على نقش ميشع حيث
  .شعبه  اغري عادية يف عمليات القتل واإلبادة اليت يقوم

 
أن العهد اإلهلي قد وعد ذه األرض لنسل  وحتاول األجاداه أن تربر قيامه باغتصاب أرض كنعان من أهلها على أساس

وقد تزوج يشوع من العاهرة راحاب اليت ساعدت جواسيسه وذلك . عليها يعقوب وأن الكنعانيني كانوا جمرد أوصياء
من مدارس تل أبيب واملدن  تامارين قد أجرى استفتاء، يف عدد. أن العامل هومما جتدر اإلشارة إليه، .بعد أن ودت

أيدوا ذلك % 95 - 66انتهجها يشوع، فتوصل إىل أن حنو  واملستعمرات اإلسرائيلية، حول األساليب اهلمجية اليت
ومن األجوبة  . املناطق احملتلةالتالميذ كانوا يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب متاماً يف من% 30األسلوب وأن 

يف أرحيا، ذلك ألنه كان من الضروري احتالل  لقد تصرف يشوع بن نون تصرفاً حسناً بقتله مجيع الناس« : اليت تلقاها
ومثة إشارات عديدة يف أدبيات جوش إميونيم ومجاعة كاخ إىل  .»مع األسرى  البالد كلها، ومل يكن لديه وقت إلضاعته

الدينية إىل تبيان أن أسلوبه هذا  وقد دعا كاهانا املؤسسة. ن أسلوبه اإلبادي هو األسلوب األمثل يف التعاملوإىل أ يشوع
  .األرض من غري اليهود جزء عضوي من الدين اليهودي والرؤية اليهودية لسكان
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 األسباط 

Hebrew Tribes  

وتستخدم يف النصوص الدينية  ،»االبن أو االبنةولد «، وهي كلمة عربية تعين »سبط«صيغة مجع مفردها » األسباط«
املصطلح يف هذه املوسوعة إذ نؤثر استخدام املصطلح األكثر حياداً  وحنن ال نستخدم هذا. لإلشارة إىل القبائل العربانية

  .»ل العربانيةالقبائ«و »قبائل يسرائيل«، ونفرق بني السياق الديين والتارخيي فنقول »قبائل«ومجعها  »قبيلة«وهو كلمة 
 

  القبائل العبرانية اإلثنتا عشرة

Twelve Hebrew Tribes  

على أوالد » قبائل«أو » أسباط«ويطلَق تعبري . »رئيس بعصا مجاعة يقودها«أو » عصا«بالعربية معناها » سبط«كلمة 
التايل ملوسى  يف العصر(نية وقد انتظمت جمموعة القبائل العربا .إفرامي ومنسى ابين يوسف يعقوب وكذلك على كل من

ما جرت عادة النظام االجتماعي للتجمعات  يف اثنيت عشرة قبيلة أو اثىن عشر سبطاً على» فترة القضاة«واملسمى 
رؤوبني ومشعون ويهودا وبساكر : وتسمت هذه القبائل بأمساء أبناء يعقوب .الكنعانية يف فلسطني يف العصور القدمية

ومسيت هذه القبائل معاً  .دان ونفتايل وجاد وأشري وإفرامي ومنسى، وتضاف إليها قبيلة الويوبنيامني و وزبولون
وقد استوطنت قبيلتان . مقسمة إىل بطون وأُسر وكانت كل قبيلة). يسرائيل(، فهي من صلب يعقوب »يسرائيل«

وكانت . ت القبائل األخرى يف ضفته الغربيةالضفة الشرقية لنهر األردن، واستقر )رؤوبني وجاد ونصف منسى(ونصف 
تفكُّك احتاد القبائل يف اململكة  القبائل قبيلة يهودا اليت استوطنت يف اجلنوب وسميت بامسها اململكة اجلنوبية بعد أهم

وحينما قَسم . »اميإفر«، ولذا سميت اململكة الشمالية »إفرامي«قبيلة  أما أكرب قبيلة يف الشمال، فهي. العربانية املتحدة
. اليت مل تنل نصيباً من األرض نون األراضي املُستولَى عليها بني القبائل، أُوكلت أعمال الكهانة إىل قبيلة الوي يشوع بن

كما هو، ألن قبيلة يوسف قُسمت إىل قبيلتني مها ) 12(ظل العدد  ومع هذا،. ولذا، فإا مل تعد تحسب ضمن القبائل
نظرية تذهب إىل  ولكن هناك. وكانت شيلوه املركز املقدس لكل القبائل إذ وضع فيها تابوت العهد .فراميمنسى وإ

مركزها املقدس، وكانت شيلوه املركز  وجود مراكز مقدسة أخرى مثل شكيم وجلجال ودان حبيث كان لكل قبيلة
  .املقدس للقبائل مجيعاً

 
يخرج من نسل ابنه  مفضل يف العهد القدمي، فهناك وعد من الرب إلبراهيم بأنرقم ) 12(بالذكر أن العدد  وجدير

كان اثىن عشر أيضاً، وهو نفسه الرقم الذي  كما أن عدد أبناء يعقوب) 17/20تكوين (إمساعيل اثنىت عشرة قبيلة 
ومع هذا، ختتلف .  الشهريةلذلك عالقة بعدد الربوج والشهور يف التقاومي ورمبا كان. يتكون منه احتاد ملوك احليثيني

. يهودا أو مشعون تذكر عشر قبائل وحسب وال تذكر) 5قضاة (عدد القبائل على وجه الدقة، فأغنية دبوره  الروايات يف

قبائل ورد ذكرها ومل يعرف مصريها، كما أن  وهناك. إحدى عشرة قبيلة إذ ال يذكر سيمون) 33تثنية (ويذكر موسى 
  .أن عدد القبائل يبلغ عشرين  كل األمساء تذكربعض املراجع اليت حصرت
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، والذي استمر إبان نظام )م. ق1020  1250(يف فترة القضاة  ظل التقسيم القبلي هو النظام االجتماعي القائم
العربانية  ولذا، فبعد أن أُقيمت اململكة. وسليمان بتوحيد القبائل حتت حكم ملكي مشويل امللكية بعد أن قام داود

تضم قبيليت ) يهودا(وكانت اململكة اجلنوبية . واجلنوبية الشمالية: حدة، ما لبثت هذه اململكة أن انقسمت إىل مملكتنياملت
هذه القبائل كانت  ويبدو أن الوحدة بني. القبائل العشر الباقية) يسرائيل(ضمت اململكة الشمالية  يهودا وبنيامني، بينما

وهذا أمر . القبائل مل تشترك مجيعاً يف معركة واحدة  ذكرها يف سفر القضاة تدل على أنضعيفة للغاية، فاملعارك اليت يرد
 كانت املراجع الصهيونية اليت حترص على إبراز مفهوم الوحدة اليهودية حترص على طبيعي يف أي احتاد قبلي، وإن

حينما نشب صراع بني سكان  قضاةبل كانت املعارك تنشب أحياناً بني هذه القبائل كما حدث أثناء حكم ال. إخفائه
وقد هزمت قبيلة إفرامي يف هذه املعركة وذُبح كثري . وقبيلة إفرامي )قبيلة رؤوبني وجاد ونصف قبيلة منسى(منطقة جلعاد 

قبيلة إفرامي أنه من  أنه كلما كان يدعي أحد أفراد) 12، 7/8قضاة (وقد جاء يف العهد القدمي . أسرهم من أفرادها بعد
فشل يف ذلك، بسبب اللهجة اليت كانوا يتحدثون  ، فإن»سنبلة«أي » شبولت«لعاد كان يطلَب منه أن ينطق بكلمة ج

البيئة  الرغبة يف االستقاللية والتمييز بني القبائل املختلفة، كما يدل على قوة تأثري وهذا يدل على تلك. ا، كان يذبح
  .املنطقة اليت استقرت فيها ل قبيلة تتبع اللهجة السائدة يفالكنعانية يف خمتلف القبائل حبيث كانت ك

. جلعاد وقبائل رؤوبني ودان، وأشارت إىل أم مل يهبوا لنجدا سكان) 5/24قضاة (وقد هامجت دبوره يف أغنيتها 

القبائل  ة منإىل أن مرحلة القضاة مل تشهد ظهور قيادات قومية لكل القبائل إذ كانت لكل جمموع ويذهب بعض العلماء
  .قيادا املستقلة

 
كان قبيلة إفرامي اليت كانت ختشى على مكان الصدارة الذي  ويبدو أن احملرض األساسي على الصراعات واحلروب

فبعد موت  .بالفعل بعد احتاد القبائل يف اململكة العربانية املتحدة خالل عصر داود وسليمان وهذا ما حدث. كانت حتتله
الشمالية اليت كان هلا استقالهلا السياسي  وكونت اململكة) م. ق928(لت عشر قبائل حتت قيادة إفرامي سليمان، استق

 والسياسة كانا متداخلني يف العامل القدمي، كما كان االستقالل الديين مظهراً من وبالتايل الديين، وذلك باعتبار أن الدين

  .مظاهر االستقالل السياسي
 

  "منسه"منسى 

Menasseh  

االسم على إحدى القبائل  كما يطلَق هذا. وهو اسم االبن البكر ليوسف» من ينسى«اسم عربي معناه » منسى«
وكانت منسى من القبائل األوىل اليت هجرها . األردن العربانية اليت كان نصيبها يف األرض موقعاً على ضفيت ر

  .اآلشوريون
 

 رؤوبين 
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Reuben  

 ويطلَق هذا االسم على إحدى القبائل. وهو االبن البكر ليعقوب وليئة» انظروا االبن« م عربي معناههو اس» رؤوبني«

  .من أوائل القبائل اليت هجرت وكانت رؤوبني. العربانية اليت كان نصيبها من األرض يف شرق األردن على البحر امليت
 

 شمعون 

Simeon  

على إحدى القبائل العربانية اليت  سم ابن ليعقوب من ليئة، ويطلَق هذا االسم، وهو ا»مساع«اسم عربي معناه » مشعون«
فسكنوا مدناً يف أرض يهودا مث استولوا على بعض املواقع من  مل يحصل أفرادها على نصيب من األرض اليت فُتحت،

  .جبل سعري
 

 يساكر 

Is sachar  

 وأُطلق هذا االسم على. هو اسم ألحد أبناء يعقوب من ليئة» يرتزق«، أو »يعمل بأجرة» اسم عربي معناه» يساكر«

  .األردن إحدى القبائل العربانية اليت امتدت األرض اليت أُعطيت هلا من جبل الكرمل إىل ر
 

 زبولون 

Zebulun  

 القبائلويطلَق هذا االسم على إحدى . ، وهو اسم ابن ليعقوب من ليئة»إقامة«أو » سكن» اسم عربي معناه» زبولون«

دبوره وباراق يف حرما ضد  كانت أرض هذه القبيلة تقع يف أقصى الشمال، واشترك أفرادها مع كلٍّ من. العربانية
  .العربانيني ومل يلعبوا دوراً مهماً يف تاريخ. الكنعانيني

 

 بنيامين 

Benjamin  

على إحدى  وقد أُطلق هذا االسم. حيلوهو اسم ابن ليعقوب من را. »ابن يدي اليمىن«عربي معناه  اسم» بنيامني«
كان منهم أول . بأسهم وقوة بنيتهم القبائل العربانية اليت استقرت يف جنوب فلسطني، وكان أفرادها مشهورين بشدة

وجاء يف سفر القضاة أن القبائل حتالفت ذات مرة . حدودهم وكانت مدينة القدس وبيت إيل داخل. ملوك العربانيني
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العربانية  آخرهم، وقد انضمت قبيلة بنيامني إىل يهودا حني انفك احتاد القبائل داخل اململكة يهم عنضدهم وكادت تفن
  .املتحدة

 

 دان 

Dan  

استقر  وهو اسم إحدى القبائل العربانية اليت. وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلْهة. »القاضي» اسم عربي معناه» دان«
بقعة يف الشمال بعد أن أبادوا  طردهم الفلستيون من هذه األرض فاستوطنوا. أفرادها يف وسط فلسطني من جهة الغرب

  .ومنهم مششون. سكاا األصليني

 

 نفتالي 

Naphtali  

عربانية،  ويطلَق هذا االسم على قبيلة. وهو اسم أحد أبناء يعقوب من بلْهة. »مصارعيت» اسم عربي معناه» نفتايل«
  . الليطاين واألردن وحبرية طربيةكان نصيب أفرادها يف األرض وادي

 

 جاد 

Gad  

ويطلَق هذا االسم على إحدى القبائل . اسم أحد أبناء يعقوب من زلفه وهو. »طالع حسن«اسم عربي معناه » جاد«
  .كان نصيب قبيلة جاد يف شرق األردن، كما اشتمل على اجلزء اجلنويب من جلعاد وقد. العربانية

 

 آشير 

Asher  

كما أنه اسم إحدى القبائل . وهو اسم أحد أبناء يعقوب من زلفة. »مغتبط» أو» سعيد«م عربي معناه اس» آشري«
ومل ). صيدا(صيدون  امتدت املنطقة اليت خصصت هلم على ساحل البحر األبيض من جنوب الكرمل إىل حدود .العربانية

وكانت معظم املنطقة املعينة هلم يف . وصور وصيدون تتمكن قبيلة آشري من طرد الكنعانيني من املدن الساحلية مثل عكا
  .ومل تشترك قبيلة آشري يف حرب دبوره وباراق ضد الكنعانيني. وسليمان يد الفينيقيني حىت عصر داود
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 إفرايم 

Ephraim  

. العربانية ئلوهو اسم أحد أبناء يوسف وأسنات، وهو اسم إحدى القبا. »الثمار املضاعفة» كلمة عربية معناها» إفرامي«

ساعد . فلسطني، وكانت شيلوه من أهم مدن إفرامي أما املنطقة اليت عينت نصيباً هلم فكانت تقع يف القسم األوسط غريب
ويبدو أن هذه القبيلة كانت تتنازع القيادة مع . الكنعانيني، ومنهم صموئيل اإلفراميون دبوره وباراق يف حرما ضد

  .الشمالية باعتبارها مملكة إفرامي ويشار إىل اململكة. زعمت حركة االنشقاق بعد موت سليمانولذا، فقد ت. يهودا قبيلة
 

  الالويون

Levites  

والوي ثالث أبناء يعقوب من . »ليفي» ويف اإلجنليزية، يرد هذا االسم يف صورة. »مقترن«اسم عربي معناه » الوي«
االثنيت عشرة، نصبهم موسى ليخدموا يف خيمة االجتماع مكافأة هلم على  نيةليئة، ويطلَق امسه على إحدى القبائل العربا

من قبيلة الوي مهام  وقد أُوكلت إىل كل عائلة. االشتراك يف عبادة العجل الذهيب واشتراكهم يف ذَبح عبدته رفضهم
واختصت عائلة . ب الشريعةوتعليم أفراد الشع وواجبات حمددة تتصل بنقل ومجع أجزاء خيمة االجتماع إىل الربية،

أما الالويون، فقد كانوا متوسطني بني الشعب والكهنة . وهو اهليكل فيما بعد هارون ونسله باخلدمة داخل اخلباء نفسه،
ولذلك، حينما حيل وقت قراءة  .هلم أن يقدموا ذبائح أو حيرقوا خبوراً أو يشاهدوا األشياء املقدسة إال مغطاة ومل جيز

على من يتصور أنه من نسل الكهنة أوالً، مث ينادى بعد ذلك على  الصلوات اليهودية باملعبد اليهودي، ينادىالتوراة يف 
  .الالويني

 
. نون بتوزيع القبائل لالنتشار يف األرض وبعد تسلل القبائل العربانية يف أرض كنعان واستيطام إياها، قام يشوع بن

بينهم دون الالويني الذين مل ينالوا أي نصيب منها إذ أعطاهم مثاين وأربعني  تقسيمهاكما قام، حسب الرواية التوراتية، ب
حني حماكمتهم، فإن كان  صغرية يف فلسطني بأسرها، وهي املدن احلرة أو مدن امللجأ اليت يلجأ إليها القتلة إىل مدينة

ويذهب بعض العلماء إىل أن . لقبيلة للقصاصفإنه يسلم ل القتل بالصدفة ظل القاتل يف املدينة، أما إذا كان متعمداً
الالويني مل  ويذهب فريق آخر إىل أن. على اإلطالق ألن هذا ال يتفق مع مهامهم الكهنوتية الالويني مل يرتبطوا بأية أرض

عه الكهنة الالويني قائماً على النظام الذي اتب وكان نظام الكهنة. يكونوا قبيلة، وإمنا كانوا يضمون ممثلني لكل القبائل
 معابد خمتلف اآلهلة املصرية يف مصر القدمية، ومتفقاً أيضاً مع طبيعة النظام الديين املصريون يف متثيل كاهن لكل معبد من

مهمة الكهانة وتطويع العالقة بني  قدمياً يف مصر وبالد الرافدين على السواء حيث كانت هناك أسرة معينة ختتص بتوارث
  .وحدهم م التعبري عنها من خالل الكهنةالرب واملؤمنني ليت
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عن ضرورة أن ينضم الالويون إىل صفوف  وكانت العالقة بني الالويني والكهنة غري مستقرة، فسفر التثنية يتحدث
القدس رفضت اخنراطهم يف سلكها ووضعتهم يف مرتلة متدنية يف عبادة  ولكن يبدو أن السلطة الكهنوتية يف. الكهنة

الالويني يف عهد داود  ويالحظ أن. ألم اندجموا مع الكنعانيني، وهكذا مت الفصل بني الالويني والكهنة انيةيسرائيل القرب
  :كانوا يقسمون إىل أربعة أقسام

  . مساعدي الكهنة 1

  . القضاة ومندوبيهم والكتبة 2

  . البوابني 3

  .املوسيقيني  4

طبقة وأم يف مرحلة من املراحل أصبحوا الطبقة احلاكمة مبعىن /قبيلة  باعتبار أموذا املعىن، ميكن احلديث عن الالويني
جند أن يربعام األول،  ولذا، فإننا. أداا التنفيذية وجهازها اإلداري، فمنهم الشرطة والقضاة والكتبة الكلمة، وكذلك

 حتسن وضع الالويني بعد العودة من بابل إذ أصبح وقد. مملكته لتأكيد استقالليته وأمنه الداخلي، قام بطرد الالويني من
  .يعودون بأصلهم إىل مصدر واحد وإن ظل الكهنة يشغلون أهم الوظائف الكهنوتية الكهنة والالويون

 

 الوي 

Levi  

، وقد أُطلق امسه على إحدى القبائل العربانية. أحد أبناء يعقوب من ليئة وهو اسم. »مقترن«اسم عربي معناه » الوي«
ويقال ألفراد هذه القبيلة . القبائل عشرية موسى وهارون اليت كانت هلا الزعامة الدينية واالجتماعية على سائر أال وهي

  .اضطلعوا بدور الكهنة ، ومنهم اهلارونيون الذين»الالويون«
 

  "قبيلة"يهودا 

Judah "Tribe"  

وقد كان يهودا هو . »الشكر هللا» واالسم يعين. ليئةاسم عربي مأخوذ من اسم يهودا رابع أبناء يعقوب و» يهودا«
تزوج يهودا . ببيعه، كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إىل مصر الذي اقترح على إخوته أال يذحبوا يوسف وأن يكتفوا

ا األسد، ومن وشعاره إليه أكرب قبائل العربانيني وأمهها، وهي قبيلة داود اليت سيأيت منها املاشيح امرأة كنعانية، وتنتسب
إىل هذه القبيلة بعد شيوع امسها جغرافياً يف املنطقة  نسبة» اليهود«وقد سمي كل العربانيني . »أسد يهودا«هنا يقال 

إفرامي  وكانت قبيلة يهودا يف صراع دائم مع قبيلة. مبفهوم بيت يهودا باملعىن الديين السياسي وقد ارتبط االسم. اجلنوبية
متداولتان يف اللغة العربية، ولكننا يف هذه  »يهوذا«و » يهودا«والصيغتان . السيطرة على القبائلمن أجل الرئاسة و
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 لإلشارة إىل كلٍّ من الشخصية التوراتية اليت حتمل هذا االسم، والقبيلة أو» يهودا» املوسوعة نقتصر على استخدام كلمة

 .املنطقة أو الدولة اليت كانت تدعى كذلك
 

 عصر القضاة : الباب العاشر

 

  "م.ق1020- 1250"القضاة 

Judges  

املعىن العام هو : معنيني، عام وخاص يف املؤلفات الدينية اليهودية لتشري إىل) شوفيط: بالعربية(» قاضي«تستخدم كلمة 
.  املدينةموسى أول القضاة، مث خلفه يف القضاء رؤساء العشائر وشيوخ القاضي الذي حيكم بني الناس، وذا املعىن يكون

يكونون جملساً وعليهم  التاريخ العرباين القدمي يعد من القضاة أيضاً، حيكم معه جمموعة من القضاة وكان امللك يف
  .البابلي وقد استمر هذا الوضع حىت التهجري. استشارة األنبياء والكهنة

 

. »شيوخ القبائل« إىل ما ميكن تسميتهم تشري هلا معىن آخر يف تاريخ العربانيني القدامى، فهي» قاض«ولكن كلمة 

بني السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، وسيطروا على أمور القبائل العربانية بعد  وهؤالء أشخاص من الكهنة احملاربني مجعوا
 سفر القضاة حنو أربعة يشوع بن نون وحىت قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العربانية، وهي فترة متتد حسب وفاة

م، وأن شاؤول توج ملكاً عام . ق1275حدثت عام  ولكننا إن قبلنا بأن واقعة اخلروج أو اهلجرة من مصر. قرون
  .القضاة مل يزد على قرنني ونصف من الزمان م، فإن هذا يعين أن عصر. ق1020

 

ك وحدة قومية متماسكة م، مل تكن هنا. ق1250حينما تسللت إىل أرض كنعان حوايل  والواقع أن القبائل العربانية
بني سكان منطقة جلعاد  كانت هناك جمموعة من القبائل املتناحرة فيما بينها على حنو ما حدث حينما قام صراع وإمنا

احلكم فيها يقوم على أساس احلكم األبوي واألسري  ومل تكن هناك سلطة مركزية هلذه القبائل إذ كان. وقبيلة إفرامي
  .املشاة  القبائلكما هو احلال يف جمموعات

 

وكان هذا الس هو احلكم الفصل يف . إىل ذلك كان شيوخ العشائر جيتمعون يف جملس من الكرباء كلما نشأت احلاجة
فإذا ما فشل القاضي أمام هؤالء الزعماء، جلأ . مع زعماء القبائل األخرى شئون القبيلة، وهو الذي كان يتعاون
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القضاة مع بداية  ومع هذا، مل يكن طابع اتمع قبلياً رعوياً حمضاً، فقد ظهر حكم. إىل القاضي الرئيس املتقاضون
  .وتحوهلم عن الرعي استقرار العربانيني بعد تسللهم إىل أرض كنعان واشتغاهلم بالزراعة

 

نية املختلفة، فتحولوا تبنى فيها العربانيون األشكال احلضارية الكنعا ويذهب بعض املؤرخني إىل أن هذه املرحلة هي اليت
وختزين احلبوب ووضعها يف  رحل يتنقلون باحلمري إىل ممارسني للزراعة، وتعلموا استخدام األدوات الزراعية من بدو

واملدن واحلصون، وطرق امتالك وتأجري األراضي وشراء  أوعية، وبناء مأوى للحيوانات، وأتقنوا بناء املنازل والقرى
هذا،  ومع. وقد بدأت تظهر بينهم فكرة امللك املقدس. واجلواري، كما أتقنوا أشكال التقاضي لعبيداملمتلكات واقتناء ا

يظهر بكل وضوح يف التباين  وهذا. ظل مستواهم احلضاري بسيطاً غري مركب، وظل مستواهم االقتصادي متدنياً
ثالث عشر قبل امليالد، وبني أكوام احلجارة الفجة يف القرن ال الشديد بني األساسات جيدة اإلنشاء، اليت بناها الكنعانيون

  .، وخصوصاً يف بيت إيل)بعد التسلل العرباين(القرن الثاين عشر قبل امليالد  اليت حلَّت حملها يف

 

أن الوجود العرباين ظل وجوداً متقطعاً  ومل يستطع العربانيون السيطرة على كل أرض كنعان يف تلك الفترة، وهذا يعين
الفلستيون  وقد أوقع. الكنعانيني والفلستيني استمرت يف مقاومة العربانيني قروناً عديدة ياً وحماطاً بأقوام معادية مثلجغراف

  .العربانيون حلكمهم لبعض الوقت هزائم شديدة بالقبائل العربانية واستولوا على تابوت العهد، وخضع

 

 رد هجوم املدينيني، ومششون الذي انتقم من الفلستيني، جدعون الذي وكانت دبوره من أولئك القضاة، وكذلك كان
  .اآلخر ويشري العهد القدمي إىل اثىن عشر قاضياً بعضهم يعاصر البعض. وشاؤول أول امللوك وصموئيل النيب،

 

ية بقاء أشخاص يقومون بإصدار األحكام الدين وبعد ذلك التاريخ، مل يعد القضاة هم القادة إذ بدأ حكم امللوك مع
يتناول تاريخ العربانيني من الفترة السابقة على موت » سفر القضاة«يسمى  ويوجد يف العهد القدمي سفر. والدنيوية

  .بقليل إىل آخر أيام مششون يشوع

 

  "ديان"القاضي 

Dayyan  
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  ).»اء واحملاكمالقض«: انظر (هو القاضي يف حمكمة حاخامية شرعية » ديان«، و»قاضي«كلمة عربية معناها » ديان«

 

  راعوث

Ruth  

من عرباين من  هو اسم امرأة مؤابية تزوجت» روث«وراعوث أو . »مجيلة«كلمة مؤابية رمبا كان معناها  »راعوث«
توفُّوا ومل يبق سوى راعوث واألم نعمى اليت أرادت  جلأ إىل مؤاب هو وأبواه وأخوه، ولكن الرجال الثالثة. قبيلة يهودا

فأصرت راعوث أن تصحبها، مث تزوجت من عرباين آخر هو بوعز وأجنبت منه  بيت حلم حيث قومها،أن تعود إىل 
اليت تقرأ يف  )اللفائف اخلمس(ويسمى سفر من أسفار العهد القدمي بامسها وهو أحد األسفار اخلمسة  .عوبيد جد داود

ويبدو أن كاتب هذا السفر كان غري مؤيد . ألسابيعا املعبد اليهودي يف مخسة أعياد خمتلفة، ويقرأ سفر روث يف عيد
  .األجنبيات، فحاول أن يبين أن بطل العربانيني وملكهم جتري يف عروقه دماء أجنبية حلظر الزواج املُختلَط من

 

  "القرن الثاني عشر"دبوره 

Deborah  

كانت تقيم . العسكريني ني وأنبيائهم وقادموهو اسم امرأة تعتبر من قضاة العرباني. »حنلة«عربي معناه  اسم» دبوره«
يف حاصور، ويثور ) أحد ملوك الكنعانيني(يابني  دعت باراق ليحارب. حتت خنلة مسيت بامسها لتقضي بني العربانيني

  .، فالتقى جيش العربانيني مع جيش الكنعانيني وانتصر عليه)5 ، 4قضاة ) ضده بعد أن كسر شوكتهم عشرين عاماً

 

ويعد نشيد . نبوءات هلا أو أقوال تتعلق بالنبوة  دبوره بأا أم يسرائيل، ويشار إليها كنبية رغم عدم وجود أيةوتوصف
وهي  .من أقدم مناذج الشعر العربي القدمي، الحتوائه على عناصر لغوية وجمازية قدمية (5 القضاة(دبوره الذي ينسب هلا 

مل تذكَر يف مكان (أخرى تسمى مريوز  ودان وآشري ولقبيلة) أوجاد(ل رؤوبني وجلعاد توجه اللوم يف أغنيتها هذه لقبائ
وال تذكر أغنيتها سوى عشر قبائل أو تسع إن اعتربنا إفرامي . القبائل األخرى ألم آثروا مصلحتهم على مصلحة) آخر

ذلك الوقت، أو لعلهما كانتا   كانتا قد تشتتتا يفقبيلة واحدة، فال يأيت ذكر لقبيليت مشعون أو الوي ألما رمبا ومنسى
  .تكونا بعد قد استوطنتا أرض كنعان أو لعلهما مل٬ تعيشان يف عزلة مع قبيلة يهودا يف اجلنوب

 

  "م.ق1150"جدعون 
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Gideon  

 ويقال قضاة العربانيني من قبيلة منسى ، وجدعون هو اسم أحد»قطع بشدة«أو » خاطب«اسم عربي معناه » جدعون«
دعاه الرب، . الكنعانيني، األمر الذي فتح الطريق أمام املَدينيني وغريهم عندما هزمت) م. ق1150(إنه جاء بعد دبوره 

يعبده أبوه، ومجع رجاالت  يف العهد القدمي، إىل أن يدافع عن العربانيني، فقام بتحطيم متثال بعل الذي كان حسبما جاء
رجل، حسب الرواية التوراتية، اختار منهم خنبة مقاتلة قوامها  ونفتايل، فجاءه ثالثون ألفقبائل منسى وآشر وزبولون 

حاول  .املدينيني عن طريق اهلجمات الليلية ونصب الكمائن واستخدم حرب املعارك اخلاطفة ثالمثائة فقط، وهزم
تماعية اليت أدت يف اية األمر إىل تحول االج العربانيون تنصيبه ملكاً عليهم ولكنه رفض، وهذا يدل على أن العملية

مل ) حينذاك كما هو شأن البيئة الكنعانية القائمة(إىل نظام مستقر مبين على املدن الدويالت  اتمع العرباين من الرعي
  .تكن قد اكتملت بعد

 

جعله يف مدينته ) صنماً(إيفوداً أقراط الذهب اليت غنمها منهم وصنع منها  وبعد انتصاره على املدينيني، أخذ جدعون
يدل على أن  وهذه حادثة تشبه حادثة العجل الذهيب، وهذا). 8/27قضاة (أعضاء مجاعة يسرائيل كافة  عفرة وعبده

الربيطاين الصهيوين الذي قام بإرهاب العرب  ويقول أورد وينجيت الضابط. التوحيد مل يكن قد استقر بعد بني العربانيني
  .كثرياً من حيله العسكرية من جدعون  من هذا القرن إنه استخلصيف الثالثينيات

 

  شمشون

Samson  

آخر القضاة، فقد كان  ، وهو اسم لشخص يشار إليه أحياناً بأنه»مشس«اسم عربي وهو تصغري لكلمة » مششون«
وحتمل قصة . ه آخر القضاةإىل صموئيل أيضاً باعتبار قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة، ولكن الكتب الدينية تشري

 ،)كما يف قصة إبراهيم أيضاً(كثرية، فأمه كانت عاقراً مثل سارة مث جاء مالك الرب  مششون منذ البداية، عناصر عجائبية
وينذرها للرب، فيمتنع عن شرب  فعرف أبواه قبل والدته أنه سيصبح من املنذورين أي شخصاً يكرس حياته للعبادة

  .بقوته اجلسدية اخلارقة وقد اشتهر مششون. و ملس جلد ميتاخلمر أو حلق رأسه أ

 

. فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية. فلستيات من غزة تدور حياته حول جمموعة من املغامرات مع ثالث نساء

األحاجي إذ  قابل أسداً فصرعه مث أكل حنالً وجده يف جثته فيما بعد، وقارع الفلستيني ببعض ويف إحدى زياراته هلا،
أفشت هلم سره فهجرها، وقتل ثالثني فلستياً يف  هل رأيتم حنالً يف فم أسد؟ فلم يستطيعوا اإلجابة، ولكن زوجته: سأهلم
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تزوجت من آخر، فأمسك ثالثة من بنات آوى وأضرم النار يف أذناا وأطلقها  وعندما عاد إليها، وجد أا. عسقلون
الذين طلبوا من مششون أن  وقد أخذ الفلستيون يف االنتقام من العربانيني. يها النريانالفلستيني فاشتعلت ف على مزارع

أما حمور ثاين ). وأمسك بفك محار وقتل ألفاً منهم ولكن مششون فك وثاقه(يستسلم هلم ليسلموه إىل أعدائه ففعل 
هو يف مرتهلا، عرف الفلستيون بوجوده وبينما كان . مع بغي من غزة كان يزورها املغامرات يف حياة مششون، فهو قصته

ووضعها على تل يف  ولكنه استيقظ مبكراً، وخلع بوابات غزة على كتفيه. أن يفتكوا به وهو منهك القوى وأرادوا
وعرفت دليلة أن سر قوة . أا كانت بغياً هي األخرى مث وقع مششون يف غرام دليلة الفلستية اليت يبدو). اخلليل(حربون 

فأتى الفلستيون عليه وهو نائم وجزوا شعره وأوثقوه بسالسل . الرب وهو يف بطن أمه  شعره ألنه كان نذيرمششون يف
املعبد دفع مششون  وحينما أخرجوه ليسخروا منه يف. حناس ومسلوا عينيه مث أخذوه إىل غزة ووضعوه يف السجن من

  .العمودين فسقط املعبد عليه وعلى من فيه فماتوا مجيعاً

 

فالكتابات التقليدية تفسر فعلته . اليهودية وتفسري قصة مششون يف الكتابات الصهيونية خيتلف عما يف الكتب الدينية
 أما الكتابات. باعتبارها عودة للرب والرسالة األوىل وباعتبارها تعبرياً عن الندم األخرية ال باعتبارها انتحاراً وإمنا

ماساده مبا فيها من تشجيع  الت وإمياءات تقترب من دالالت وإمياءات أسطورةالصهيونية، فترى يف قصة مششون دال
ويف . األغيار الذين متثلهم النساء الفلستيات يف هذه القصة للتمركز االنتحاري حول الذات وحتذير من االندماج مع

  !الوضوح  مششونياً شديدالتصرحيات اإلسرائيلية، بشأن حرب ذرية يف الشرق األوسط، طابعاً الوقت املعاصر، حتمل

 

قائداً للشعب كبقية القضاة إذ كان يتميز بفرديته واتباعه  ومع أن مششون يشار إليه باعتباره آخر القضاة، إال أنه مل يكن
إن قصة مششون ما هي إال أسطورة خاصة بالشمس، فشمشون هو اإلله مشيش وشعره هو  ويقول بعض العلماء. هلواه
يشري البعض اآلخر إىل  كما. ذلك الوقت الذي تتوارى فيه الشمس» الليل«أي » ليلة«لة فتعين الشمس، أما دلي أشعة

  !وحيطم أعمدة، وكالمها تقضي عليه امرأة التشابه بني قصة مششون وأسطورة هرقل، فكالمها يصرع أسداً

 

البد أن  والواقع أن بطل مثل هذه السري. عويضهااملوروث الشعيب الذي يهدف إىل إرضاء النفوس وت وميكن اعتبار قصة مششون جزءاً من
تعبري عن ) االنتحار والقتل(أن النهاية املزدوجة للقصة ذاا  كما. يكون خارقاً للطبيعة يف أسبابه وأفعاله مثل قتل ألف شخص بفك محار

ما ميكن ) وصلتنا كما(وجد يف القصة وال ي. االنفجار األخري قد يقضي على الذات ولكنه يقضى على اآلخر أحالم املسحوقني يف أن
 .التراث الشعيب العاملي تسميته بعناصر عربانية أو يهودية، فهذه العناصر هي يف الواقع من

 

 عبادة يسرائيل : الباب الحادى عشر
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  عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية

Is raelite Cult and the Central Sacrificial Cult  

منذ ) مجاعة يسرائيل(إىل ديانة العربانيني  مصطلح يستخدم لإلشارة» العبادة القربانية املركزية«أو » رائيلعبادة يس«
وقد اكتسبت هذه الديانة صفات حمددة أثناء فترة التجوال يف . البابلي ظهورهم على مسرح التاريخ حىت التهجري

وبعد العودة من بابل،  .ت تأثري رؤى األنبياء، ويف فترة بابلوتعدلت بعد فترة التسلل يف كنعان، ونضجت حت الصحراء،
عزرا وحنميا، وساهم الفريسيون فيها، مث قضى عليها  وبدأت عملية التحول على يد. بدأت تنقيتها من العناصر القدمية

  .عبادة يسرائيل إىل العقيدة اليهودية أو اليهودية احلاخامية هدم اهليكل متاماً حىت حتولت

 

الطبيعية، مثل األحجار  يسرائيل إىل الديانات السامية القدمية، وهي ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن العناصر ود عبادةوتع
وتصل بعض هذه الكائنات إىل درجة خاصة من . األفراد واملياه واألشجار واجلبال، هلا حياة مستقلة وتؤثر يف حياة

 وتعتبر الطوطمية من املصادر األخرى لعبادة. ان أن يعبدها ويتقرب إليهاعلى اإلنس القداسة حبيث حتل فيها آهلة ينبغي

وتكتسب اآلهلة يف عبادة الساميني  .يسرائيل، وهي االعتقاد بأن حيواناً ما هو حامي القبيلة ورمبا سلفها أي جدها األكرب
عبادة األسالف كانت، هي األخرى، ويبدو أن . إىل ذكور وإناث القدامى صفات إنسانية، فتتناحر فيما بينها وتنقسم

عالقة باخلصوبة  ، وهي متاثيل هلا)األصنام(كما أن مثة إشارات عديدة للتريافيم . لعبادة يسرائيل أحد املكونات األساسية
  .بني اإلناث

 

جاء بعد التورايت، فإن العهد القدمي يقرر أيضاً أن التوحيد احلق  ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك حسب التصور
إقامة العربانيني يف  ففي هذه املرحلة يكشف يهوه عن نفسه ملوسى أثناء. من مصر) أو مجاعة يسرائيل) خروج العربانيني

التوحيد خطى واسعة بني العربانيني، ولكن العبادة  وقد خطى). العهد(أرض مدين، وتدخل يسرائيل يف ميثاق مع الرب 
كما أن . رة على إله واحد، ولكن مثة إشارات إىل أنه أعظم من اآلهلة األخرىمقصو مل تكن توحيدية خالصة، بل كانت

  .وهم بعد يف سيناء مجاعة يسرائيل كانوا دائمي العودة إىل طرق الشرك القدمية، فقد عبدوا العجل الذهيب أعضاء

 

بدأت الرؤية احللولية تراجع التوحيد عدة درجات، و ،)م. ق1250) (فلسطني(وحينما تسلل العربانيون إىل كنعان 
 تعلموا الزراعة من الكنعانيني وتأثروا أيضاً بأعيادهم الزراعية إذ كان يستحيل فصل فالعربانيون كانوا رعاة مث. تترسخ

كما تعلَّم العربانيون . عيد املظال ومن هنا، ظهرت األعياد الزراعية املختلفة مثل. التكنولوجيا عن الدين يف ذلك الوقت
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قوانني الطعام مثل عدم طبخ اجلدي يف لنب أمه، كما عرفوا كثرياً  م ذات الطابع اجلنسي الواضح، وبعضبعض رقصا
الدائمة من  ومن هنا، كانت الثورة. بالزراعة، وعبدوا آهلة كنعان الوثنية وسقطوا يف الشرك الواضح من الشعائر املرتبطة

العبادة، ظهرت خيمة االجتماع، وكان تابوت العهد  ويف هذه. لتوحيدقبل األنبياء عليهم ودعوم إىل العودة إىل طريق ا
، والتضحية )عيد الفصح(االحتفال بظهور اهلالل وجميء الربيع : أخرى، مثل وكانت هناك شعائر. يوضع داخلها

  .عيد الغفران، واخلتان بكبشني يف

 

مع ) م. ق1000يف (ني، تنتهي املرحلة األوىل إىل مرحلت وميكن على مستوى من املستويات أن نقسم عبادة يسرائيل
وحتويل  نقلت العناصر الشعائرية من املدن املقدسة ومت تأسيس اململكة العربانية املتحدة التسلل إىل كنعان، وبعد أن

الثانية وهي مث تبدأ املرحلة . العبادة القربانية إىل عاصمة هلذه العبادة وبناء اهليكل الذي أصبح مركز) القدس(أورشليم 
وقد  .وكان الكهنة هم العمود الفقري يف عبادة يسرائيل، والقائمني على العبادة القربانية .مرحلة العبادة القربانية املركزية

وخصوصاً بعد اختفاء النظام العرباين للملكية  تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل وبعد أن بعثت العبادة القربانية املركزية،
  .الكهنة يف مجاعة الصدوقيني املرتبطة بالعبادة القربانية وتتضح قوة. سمح الفرس بعودااليت مل ي

 

وقد كانت  ).وقد كان ذلك يتم يف اهليكل، ومن هنا جاءت التسمية(عبادة يسرائيل، تقدمي القرابني  ومن أهم مسات
كما كان احلال (حمل وقرابني أخرى لإلله  تقام شعائر يومية يف الصباح وعند الغروب حيث كان الكهنة يقومون بتقدمي

. »منحة» كلمة سامية ويقال هلا أيضاً» قربان«وكلمة . وكانت القرابني أنواعاً خمتلفة ).يف ديانات الشرق األدىن القدمي

 ولذا، .اإلله حيث يلعب الدم دوراً مهماً كان ضمن شعائر التقرب من) البقر واخلراف وبواكري الثمر(وتقدمي القربان 
 ويف. مرحلة العبادة القربانية أو عبادة يسرائيل، وتحرق القرابني أمام اهليكل فقد كان الدم ينثر على املذبح حىت اية

اهليكل، وكانوا يضحون  بداية األمر، كان العربانيون يقدمون القرابني يف أي مكان مث أصبح ذلك مقتصراً على
، كما كانوا يتقدمون بالنباتات وبالطعام والبخور )»الذبح» أي» زبح«ة تسمى حيث كانت عملية التضحي(باحليوانات 

 وقد كان تقدمي القربان هو احلدث. صارمة تتصل بعمر ولون احليوان الذي سيضحى به وكانت هناك قواعد. واخلمور

القرابني احتفال طويل وشعائر  صحباليومي عميق الصلة باملعبد، فكان يقدم واحد يف الصباح وآخر يف املساء، وكان ي
  .يقوم ا الكهنة

 

البكر، وأعشار  قرابني التكفري، وقرابني السالم، والقرابني اليت تقدم عند والدة: أنواع، منها وتقسم القرابني إىل عدة
ني الشعب واإلله وعلى يهوه يدل على االرتباط ب وكان تقدمي القرابني إىل. احليوانات، واحملاصيل، وقربان عيد الفصح
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مل  العبادة القربانية، وذكَّروا اليهود بأن أسالفهم) وخصوصاً عاموس وإرميا(األنبياء  وقد هاجم. وجود يهوه بني الشعب
  ).قربان الفم( يقدموا قرابني يف الصحراء، وطالبوهم بأن يعبدوا اإلله بقلوم وبالصالة إليه

 

ومع هذا، دون احلاخامات القواعد ). م70(أسلفنا، دم اهليكل  العبادة القربانية كماوقد انتهت عبادة يسرائيل، ومنها 
وقد حلَّت، يف . املستقبل القرابني بكل تفاصيلها، وذلك نظراً إلميام بأن إعادة بناء اهليكل أمر سيتم يف اخلاصة بتقدمي

العبادة القربانية اليت كانت تدور   يف املرتل واملعبد، حملإقامتها اية األمر، شعائر الصالة والصوم، اليت كان باإلمكان
قد استغرق مرحلة  أن النسق الديين اليهودي قد تطور بعيداً عن العبادة اليسرائيلية، فإن هذا التطور ورغم. حول اهليكل
واب والعقاب والبعث، إال يف اليهودية، مثل اإلميان بالث ومل يستقر كثري من العقائد الدينية األساسية يف. زمنية طويلة

) اجليولوجية اخلاصية(وهذا يفسر عدم تجانس النسق الديين اليهودي . ملا يستقر حىت اآلن مراحل متأخرة، بل إن بعضها

  .وصعوبة تعريف اهلوية اليهودية

 

الشديد واحلريف   يف تركيزهاأثراً عميقاً يف التطور الالحق لليهودية يتجلى) العبادة القربانية) وقد تركت عبادة يسرائيل
أن ثُلث األوامر والنواهي، وهي ستمائة وثالثة  ومن املعروف. على الشعائر وعلى شكلها دون االهتمام بالروح واملعىن

 كما أن جزءاً من التلمود والصلوات اليومية مرتبط. أخرى من العبادة يف اهليكل عشر، تتناول العبادة القربانية وجوانب

وقد تركَّز هجوم . الطهارة والنجاسة يف اليهودية ويبدو أثر العبادة القربانية يف االهتمام الشديد بقواعد. لقربانيةبالعبادة ا
 ولعل هذا اجلانب يف اليهودية هو ما يفسر سبب تأخر صياغة العقائد. الناحية السيد املسيح على اليهودية يف هذه

احلاخامية حول طريقة العبادة ال  وتدور اليهودية. ومي مث موسى بن ميموناليهودية حىت ظهور سعيد بن يوسف الفي
يغسل يديه قبل األكل وبعده، ويتلو املؤمنون بالقبااله أدعية  فعلى سبيل املثال، جيب على اليهودي أن. حول مضموا
ينصرف إىل املعىن  ذا الدعاء، ألنهلكن مثل ه. موجهة إىل كل من اإلله والشيطان كقوتني متساويتني يفهم منها أا

ويظهر هذا بشكل أكثر وضوحاً يف . غسل اليد وحسب، ليس مهماً، فما يهم هو الطريقة نفسها اليت يتم على أساسها
 معىن خمتلفاً متاماً عن معناها يف التراث القبايل، مث جاءت اليهودية احملافظة الشماع، فاليهودية األرثوذكسية أعطتها

والتفسري، فما يهم هو طريقة تالوة  ولكن، من منظور شعائري، ال م االختالفات يف املعىن.  معىن ثالثاًوأعطتها
القبالية اليت تعطي مضموناً غري توحيدي لشهادة التوحيد  ولذا، ال يعترض األرثوذكس على التفسريات. الشماع

 .التالوة زية، أي حني يغريون طريقةوبشدة حني يتلون الشماع باإلجنلي اليهودية، ولكنهم يعترضون

 

للعبادة القربانية احللولية، فقد جعلت من الدولة  وميكن القول، على مستوى من املستويات، بأن الصهيونية هي علمنة
 ، حل فيها اإلله وهي حمط اهتمامهم)»اهليكل الثالث«الصهاينة على إسرائيل مصطلح  يطلق(شيئاً يشبه اهليكل القدمي 
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وتأخذ القرابني . إىل هذا الوثن اجلديد جدوا، وال يهم إن كانوا يعبدون اإلله أو ال وإمنا املهم هو تقدمي القرابنيأينما و
وقد حتولت املعابد اليهودية إىل . »يهودية دفتر الشيكات«العاملية فيما يسمى  اآلن شكل شيك يدفَع للمنظمة الصهيونية

  .حماولة لتجنيد اليهود للعبادة القربانية اجلديدةيشبه الفروع للهيكل اجلديد يف  ما

الشاملة، فهي ال تتحداها وال تطلب إىل املؤمن  ولعل جناح هذه العبادة يعود إىل أا تستطيع التعايش مع الرؤية العلمانية
 وقد سجل كثري من. اكليهما يرى القداسة شيئاً كامناً يف املادة غري متجاوز هل وعلى كلٍّ، فإن. أن يغير سلوك حياته

يهود الواليات املتحدة يعبرون  احلاخامات احتجاجهم على هذا االجتاه الذي سيودي بالديانة اليهودية كعقيدة، إذ أن
وقد أطلق . الشيك/اليهودية أو االلتزام ا وإمنا عن طريق تقدمي القربان عن يهوديتهم ال عن طريق اإلميان بالقيم الدينية

  !ملطلقتهم، رمبا التقاء شرها ، وهو ما يعين أن اليهود يدفعون نفقة»يهود النفقة«ات على الصهاينة لقب احلاخام أحد

 

وهناك مدرستان تلموديتان تضمان مائيت دارس . القربانية واهليكل يف إسرائيل وقد بدأت خطوات جادة حنو إعادة العبادة
الكهنة اليهود حىت  كما أن هناك مجاعات أخرى تدرس أنساب. يكلالتفاصيل املركبة اخلاصة بالعبادة يف اهل يتعلمون

مؤمتر يضم اليهود الذين يعتقدون أم من نسل  1990 ولقد عقد يف عام. ميكن حتديد الشخص املُؤهل لتقدمي القرابني
 الالزمة إلقامة العبادةقام بأحباث وأعد مثانيا وثالثني من األدوات » معهد اهليكل» وهناك معهد خاص يسمى. الكهنة

املالبس الالزمة للكهنة، وهي مالبس  كما مت إعداد. القربانية، وهو يف طريقه إىل إعداد األدوات اخلمس والستني املتبقية
 .التيل تنسج يدوياً من

 

 القرابين 

Sacrifice  

  .»والعبادة القربانية املركزية عبادة يسرائيل«: انظر

 

  الكهنة والكهانة

Pries ts  and Pries thood  

ويرتبط تاريخ . األداة املقدسة املختارة للوساطة بني اإلنسان واخلالق :وهو سبيل الكهانة» كوهني«الكاهن يف العربية هو 
كانا يقومان بدور  العربانيني بظهورهم يف التاريخ إذ يبدو أن كل رب أسرة عربانية، وأول الذكور فيها، الكهانة بني

منها حني احنصرت الكهانة يف قبيلة الالويني،  ل هذا الوضع قائماً حىت زمن اخلروج من مصر أو اهلجرةوقد ظ. الكهان
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ولكن يبدو أن أسرة هارون كانت تشغل، يف بداية األمر، مركزاً متميزاً داخل  .ألن آباءهم رفضوا عبادة العجل الذهيب
معظم األحيان، كان يتم  ويف. ضاحي واإلشراف على الطهارةالوي، فقد كان أعضاؤها املسئولني الفعليني عن األ قبيلة

ويبدو أن هذا النظام . يتلفظ باسم اإلله يف قدس األقداس اختيار كبري الكهنة من بينهم، وقد كان كبري الكهنة هو الذي
وباجلوانب  بدالقدمي للكهانة يف ختصيص أسرة للقيام بأعمال الكهانة وخدمة الدين واملعا مقتبس من النظام املصري

  .السرية اخلاصة يف العالقة بني اإلله وأتباعه

 

أعضاء القبيلة  وقد ظهر توتر بينهم وبني بقية. إىل أن أسرة هارون كانت أصالً أسرة كهنوتية مصرية ومثة نظرية تذهب
 لليهودية، وخصوصاً الكهنة العمود الفقري ولكن الفريقني اندجما مبرور الزمن وأصبح. بسبب احتكارهم أهم الشعائر

  .القربانية حوله بعد إنشاء اهليكل وتمركُز العبادة

 

حوايل (مع السلطة الدنيوية كما هو احلال يف عصر القضاة  وكانت الكهانة، باعتبارها السلطة الدينية، متداخلة متاماً
، نظراً النشغاله كان ولكنه. حكم امللوك، أصبح رئيس الدولة هو الكاهن األعظم وبظهور). م. ق1020  1250

ممثلو العبادة (هذا، ظل الكهنة  ومع. مندوبني عنه ملمارسة هذه املهمة، فبدأ يظهر شيء من االنفصال بني السلطتني يعين
ولذا، كان الصراع ينشب . الدنيوية ومرتبطني ا أشد االرتباط قريبني من السلطة) القربانية ومصدر أكرب دخل للدولة

  .األنبياء، وهم مفكرون دينيون أحرار جاءوا أساساً من صفوف الشعب بنيدائماً بينهم و

 

كبري الكهنة بوظائف دنيوية  تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية يف مرحلة ما بعد العودة من بابل إذ اضطلع وقد زاد
وظائف اإلدارية والسياسية نظراً لعدم ثقة اضطلع الكهنة مبعظم ال كما. باعتباره ممثالً حملياً للقوة اإلمرباطورية احلاكمة

سواء يف الشام أو يف مصر،  واستمر نفوذ الكهنة يف اإلمرباطورية اليونانية قوياً،. األسرة احلاكمة العربانية الفرس يف أبناء
طيوخوس الرابع ولكن أن. وكان الكاهن األكرب يعين مدى احلياة .إذ كانوا يلعبون دوراً أساسياً يف احلضارة اهليلينية

 وقد. أى هذه العادة، وأصبح من املمكن خلع الكاهن األكرب وتعيني كاهن آخر) م.ق 164  175) (السلوقي(

. الوضع هيبة الكهنة وسلطام ظهرت طبقة من الكهنة املتأغرقني الذين قاموا على خدمة الدولة اهليلينية، فأضعف هذا

وقد انعكس هذا على مكانة . كانوا يعدون مبرتلة اخلدم ال القادة م أمهيتهم،ذلك أن الكهنة يف احلضارة اهليلينية رغ
  .الكهنة اليهود
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وتعد . والكاهن األعظم يف آن واحد ، أصبح رئيس الدولة قائد القوات)م. ق164(وحينما قامت األسرة احلشمونية 
حكم األسرة احلشمونية فرق يهودية خمتلفة من أمهها وظهرت إبان . الكهنوتية هذه الفترة الزمنية قمة ازدهار املؤسسة

املقابل فريق الفريسيني  وظهر يف. الذين كانوا أساساً من كبار الكهنة وأعضاء السنهدرين وميثلون مصاحلهم الصدوقيون
كهنة القرباين مع أم كانوا يضمون يف صفوفهم بعض ال الذين أكدوا اجلانب الروحي يف اليهودية على حساب اجلانب

احلكام،  الفريسيون شعبيةً وازداد الكهنة عزلةً، وخصوصاً أم حتولوا إىل أُلعوبة يف يد وقد ازداد. من متوسطي احلال
الذي فر إىل مصر وأسس هيكالً  وظهرت بينهم صراعات عديدة كما حدث يف حالة الكاهن األعظم أونياس الرابع

وعند تويل هريود . من البطاملة أعداء حكام فلسطني السلوقيني ك بتشجيعوذل) م. ق145(وعبادة قربانية مستقلة فيها 
 بوسعه أن يضطلع بدور الكاهن األعظم ألنه كان من أصل أدومي، فكان يعين كبري الكهنة ، مل يكن)م. ق37(احلكم 

  .على هواه

 

ومعىن . ها عدد من يقيمون داخلهاعددهم خارج وقد شهدت هذه الفترة تزايد انتشار اليهود خارج فلسطني حبيث فاق
 فهي تعتمد بالدرجة األوىل على مجاعة. فقدت كثرياً من مقومات وجودها) الكهنوتية وخنبتها(هذا أن العبادة القربانية 

  .حتت حكم اإلله القومي بشرية متماسكة تعيش جبوار اهليكل أو حوله فتموله، ويشكل هو رمز وحدا القومية

 

العرباين اليهودي يف ذلك الوقت، انعكس يف صفوف الكهنة،  االستقطاب الطبقي الذي كان يسم اتمعويالحظ أن 
ختتلف ) القدس اليت كانت تقيم يف(الكهنوتية يف الداخل، فكانت األرستقراطية الكهنوتية املتأغرقة  وقوض نفوذ املؤسسة

على عملهم وعلى ) السامي اآلرامي(الريف  يعيشون يفكثرياً يف موقفها وموقعها عن فقراء الكهنة الذين كانوا 
حينما سيطر الغيورون على القدس، قاموا بطرد الكهنة وذحبوا  ٬(70  66(وأثناء التمرد اليهودي األول . الصدقات

األوضاع  م، كانت70ولذا، حينما هدم تيتوس اهليكل عام . كاهناً أكرب من بني فقراء الكهنة بعضاً منهم واختاروا
ولعل أهم األسباب األخرى . بني اليهود لتارخيية مواتية متاماً الختفائهم ولظهور احلاخام باعتباره شخصية أساسيةا

  .املقدس مركز العبادة بدالً من العبادة القربانية الختفائهم هو تدوين الشريعة، إذ أصبح الكتاب

 

تقبل توبة   وضعوا أنفسهم وسطاء بني الناس واإلله، فلم تكنمهماً يف تطوير اليهود واليهودية إذ وقد لعب الكهنة دوراً
يكن أحد غريهم يستطيع تفسري الطقوس أو  وال قرابني إال إذا باركها الكاهن ألن مفتاح السماء كان يف يده، ومل

يضطلعون بدور وكانوا يفصلون يف األمور القضائية عن طريق استخارة الرب و .الشعائر الدينية تفسرياً آمناً من اخلطأ
العربانيني وحروم، مث  وكان فريق منهم حيمل تابوت العهد أثناء جتوال. الذي يشفي األمراض) الساحر) الطبيب

بالعناصر الوثنية داخل النسق الديين اليهودي، فقبيلة الوي  ويبدو أن الكهنة مرتبطون. أصبحوا بعد ذلك كهنة اهليكل
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موسى، إىل أن  التقديس على اليهودية، فأقاموا متثاالً حناسياً هلا زاعمني أا من عملأُدخل هذا  وقد. كانت تقدس احلية
العقائد الوثنية كتقديس بعض املرتفعات  كما نقل الكهنة كثرياً من). 18/4ملوك ثاين (أزاهلا حزقيا بن آحاز 

  .واألشجار، وهي عملية تركت أثرها يف اليهودية

 

ال يستطيع أحد من خارجها أن ينتمي إليها،  وقد أدى هذا إىل أن الكهنة كونوا طبقة مغلقة. والكهانة اليهودية تورث
ولعل انغالقهم هذا هو الذي أدى إىل متاسكهم وإىل دفاعهم . »كوهني» مرادفة لكلمة» الوي«حىت أصبحت كلمة 

ميكنها أن حتتفظ بوجودها إال يف  للكلمة طبقة الالدينية اليهودية، وخصوصاً أم كانوا يكونون باملعىن احلريف  عن العزلة
  .ظروف االنغالق

 

اختالف  ولكنهم كانوا يعفَون من الضرائب واإلتاوات على. يرثوا ماالً أو ميتلكوا أرضاً ومل يكن من حق الكهنة أن
تفعون مبا يبقى يف ، وين)بكورمي: بالعربية) أنواعها، ويأخذون العشور على نتاج الضأن وأول ما يحصد من األرض

الكاهن كان عليه أن حيتفظ بطهارته فال يتزوج من امرأة مطلقة وال من زانية أو  ومما يذكر، أن. اهليكل من القرابني
كما . امرأة طاهرة مثله متاماً وال من امرأة أبواها غري يهوديني باملولد، أي أن طهارة الكاهن تقتضي أن يتزوج من أرملة

 .أو حىت السري فوق أرض دفن فيها أحد) أقاربه إال أقرب(نعه من ملس املوتى أن طهارة الكاهن مت

 

القربانية، ومع  اختفت يف اليهودية متاماً مع هدم اهليكل على يد تيتوس، ومع اختفاء العبادة ورغم أن مؤسسة الكهانة قد
فإن مؤسسة الكهانة استمرت بعد أن أخذت واملخلوق،  أن اليهودية ال تقبل، على املستوى النظري، الوساطة بني اخلالق

  :ويعود هذا إىل األسباب التالية. احلاخام حمل الكاهن شكالً جديداً هو احلاخامية حيث حيل

 

ملؤسسة الكهانة ظلت  والعبادة القربانية املركزية، إال أن الرؤية احللولية اليت تشكل اإلطار العقائدي رغم اختفاء اهليكل) أ
الشعب املختار، وأم أمة من الكهنة والقديسني واألنبياء  ولذا، تعمق اإلحساس لدى اليهود بأم. حدةقائمة بل زادت 

  .مبرتلة الكهنة للشعوب األخرى اختارهم اإلله ليكونوا

 

دينية مجاعات وظيفية منعزلة مغلقة، تشابكت السلطة الدنيوية والسلطة ال بانتشار اليهود خارج فلسطني وحتوهلم إىل) ب
يقوم بشئون اإلفتاء  كان القائد الديين الفعلي للجماعة اليهودية الذي) مع أنه مل يكن كاهناً(أن احلاخام  مرة أخرى حىت
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وفض املنازعات واإلشراف على تنفيذ القوانني اخلاصة  الديين والتجارة وإقراض املال واألعمال املالية والقضاء والزواج
  .الدينية االجتماعية األخرى بالطعام وبالعديد من املهام

 

قبيلة الالويني يف وقتنا احلاضر، إذ توجد قطاعات كبرية من اليهود،  ومن الصعب حتديد من من نسل هارون و من من
وكذلك  البد أن يكون من نسل الالويني،» كوهني«األرثوذكس، يؤمنون بأن كل يهودي يسمى  وخصوصاً اليهود

فهو اختصار » سيجال«يدعى  ، وكذلك من»كوهني تساديك«اعتبار أن امسه اختصار لتعبري ، ب»كاتس«كل من يدعى 
كل اليهود الذين حيملون هذه األمساء تنطبق عليهم  ومن املفروض أن. »نائب الالوي أو مرافقه«أي » سيجان ليفي«

 أيام السبت فيغطون وجوههم ويباركوناملعابد اليهودية أثناء صلوات أيام األعياد ويف  قوانني الكهانة، فهم يقفون يف

وال يزال الكهنة يتلقون ما . الالويون الناس، وهلم األولوية يف أن يقرأوا التوراة يف املعبد متخطني بقية املصلني ومنهم
اليهودي أن يكرس ابنه البكر خلدمة الرب، ولكن أُعفي أبكار األسر من  ففي املاضي كان على. »فدية البكري«يسمى 

كما ال تزال . أبكاراً ذكوراً قيام سبط الالويني بأعباء الكهانة نظري فدية يقدمها اآلباء للكهنة عند إجنام هذه املهمة بعد
اليهودية بطريقة جتعل بإمكان الكاهن أن يزور أقاربه دون أن تدنس  قوانني عدم ملس املوتى قائمة، ولذلك تخطَّط املدافن

  .طهارته

 

ألن من احملظور أن جيمع سقف واحد بني  فعلى سبيل املثال، ونظراً.  هذه الشعائر مشاكل للدولة الصهيونيةوتسبب كل
يف إسرائيل إىل استخدام أبواب دائرية للمشرحة امللحقة باملستشفى  الكاهن وجثة ميت، فقد اضطرت مستشفى اهلاداساه

فالباب العادي ال  ه يف املستشفى واجلثث املوجودة يف املشرحة،حاجز دائم بني الكاهن الذي يزور أقارب حىت تكون مبرتلة
املشكلة نفسها بشكل آخر بعد استيالئهم على طريق  وقد واجه اإلسرائيليون. ميكنه أن يؤدي هذه الوظيفة الدينية

مير  ذا، فإن الطريقوهل. بناه العرب دون أي اعتبار للتحرميات اليهودية اخلاصة بالكهانة  اخلليل، فهذا الطريق قد-القدس 
وهلذا، فقد ثُبتت الفتة . على الكهنة ببعض املقابر اليهودية، األمر الذي جيعل استخدام هذا الطريق غري الطاهر حمظوراً

  .»طاهر«تعطي إشارات إىل طريق بديل 

 

طفال غري الشرعيني يف أي األ تزال قوانني الزواج اخلاصة بالكهنة سارية املفعول، وهو ما يسبب زيادة املامزير وال
، وخصوصاً أن كثرياً منهم ال »كاتس«أو » سيجال» أو» كوهني«إسرائيل، وجيعل احلياة صعبة لكل من حيمل اسم 

  .تعترف اليهودية اإلصالحية أو احملافظة بأي قانون من قوانني الكهنة هذه وال. يعرف هذه القوانني اليهودية
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اهليكل، ومن مث عاد االهتمام  ودة إىل شيء يشبه العبادة القربانية اليت تدور حولبدأت الدولة الصهيونية يف الع وقد
املبكى يدرس فيهما حنو مائيت طالب شعائر العبادة القربانية  وتوجد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط. بالكهنة

بالكهنة  بحث عن شجرة العائلة اخلاصةوقد بدأت جمموعة من اإلسرائيليني يف ال. تشييد اهليكل للقيام ا عند إعادة
كما عقد عام ). هارون أو صادوق لعله يكون من نسل(اليهود حىت يتم تقرير من هو املؤهل للقيام ذه الشعائر 

وبدأ معهد اهليكل يف إعداد املالبس اخلاصة اليت . أصل كهنويت  مؤمتر يف إسرائيل لليهود الذين يعتقدون أم من1990
 .ارتداؤها ى الكهنةيتعين عل

 

  كوهين

Cohen  

ويعتبر حامل هذا اللقب سليل الكهنة ومن نسل هارون أخي موسى الكاهن » كاهن» كلمة عربية تعين» كوهني«
يتمتع بكل املزايا كأن  وتنطبق عليه احملظورات املختلفة مثل ضرورة أن يتزوج من عذراء فال يتزوج مطلقة، وأن .األعظم

  .وراة يف املعبد اليهودييقوم بتالوة الت

 

 »كان«و» كاجان«و » كوهان«و » كاهن«يف املعىن، كلمة » كوهني«األخرى املرادفة لكلمة  ومن األمساء

، وهي ترمجة »أجرانات» وأحياناً يترجم االسم فيقال مثالً. »كوفني«و» كوين«و» كوون«و» كون«و» كوجني«و
  .»نسل هارون«أو من » هاروين«روسية لكلمة 

 

، »كوهني«كلمة  وهلا نفس داللة» كاهن االستقامة والتقوى«أي » كوهني تساديك«اختصار لكلمة » كاتس» وكلمة
  .»كوهنشتاين«أو » كوهنهامي«أو » كاتزنشتاين» أو» كاتسمان«أو » كاتزنلسون«وأحياناً تزاد الصيغة لتصبح 

 

احملظورات  ن شيئاً عنها مث يفاجأون بأم كهنة تنطبق عليهممثل هذه األمساء وال يعرفو وهناك الكثري من اليهود حيملون
  .إسرائيل مثل عدم الزواج من مطلقة األمر الذي يسبب هلم الكثري من املشاكل يف

 

  الكاهن األعظم
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High Pries t  

 وظيفة وقد كانت .وهو كبري موظفي اهليكل» كوهن هاجدول«هو املقابل العريب للكلمة العربية » األعظم الكاهن«
الذي كان يدخل قدس األقداس يف يوم  وهو. الكاهن األعظم يف األصل مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون

ومع أن وظيفة كبري الكهنة كانت دينية، فقد كانت . رئيس السنهدرين الغفران ليتفوه باالسم املقدس، وكان هو أيضاً
ولعل هذا . األرستقراطية احلاكمة د من رجاالت اململكة العربانية وجزءاً منالدنيوية، فالكاهن األعظم كان يع هلا أبعادها

  .األنبياء الذين كانوا ميثلون القوى الشعبية يف كثري من األحوال هو السبب يف أن الصراع كان ينشب دائماً بينه وبني

 

). 19 6/12 صموئيل ثاين) (م. ق965  1004(يضطلع أحياناً بوظيفة كبري الكهنة كما فعل داود  وكان امللك

املرتلة، ولذلك خلع سليمان كبري الكهنة  ويف الترتيب اهلرمي للمجتمع العرباين، كان امللك يسبق الكاهن األعظم يف
. املوظف األساسي، أما بقية الكهنة فكانوا يقومون باألعمال الوضيعة ويف حفل تكريس اهليكل، كان سليمان. ونفاه

وهو ثوب  ،»إفود«وكان الرداء يسمى ). 17  16/11(ن األعظم وردائه يف سفر الالويني الكاه وقد جاء وصف
هذا الثوب يصنع من كتان دقيق ومربوم  يشبه الصدرة، كان يلبسه رئيس الكهنة العرباين أثناء خدمة الكهنوت، وكان

 بواسطة شريطني للكتفني من فوق، وحزام وكان يثبت على اجلسم. والقرمزي بلون الذهب واللون األزرق واألرجواين
وكان . االثنيت عشرة وعلى كلٍّ من شريطي الكتف كان يوجد حجر جزع منقوشة عليه أمساء قبائل يسرائيل من أسفل،

اثين عشر حجراً كرمياً موضوعة يف أربعة  وكانت الصدرة حتتوي على. الثوب يتصل بالصدرة بواسطة سالسل ذهب
وكان الكاهن يلبس . والتميم واليت كانت تستخدم يف تبين إرادة اإلله األورمي: القرعة املقدسةصفوف وفيها وسائل 

حتمل أمساء قبائل  وكانت األحجار االثنا عشر. اإلفود ثوب اإلفود األزرق الذي كان ميتد إىل قدمي الكاهن حتت
 و 35  28/31خروج (يقدم العبادة عنهم وبامسهم  أنهيسرائيل االثنيت عشرة وتشري إىل أن الكاهن ميثل كل الشعب و

39/22  26.(  

 

وهو ما كان يدر ) شيكل نصف(تتبعه أية أراض زراعية، كان اليهود يرسلون إليه التربعات  اهليكل مل تكن وحيث إن
وقد . انوا يودعون أمواهلم فيهاألثرياء يف الشرق األدىن القدمي، ك كما أن بعض أثرياء اليهود، على عادة. عليه ماالً وفرياً

  .فلسطني تعميق البعد الدنيوي لوظيفة الكاهن األعظم ألن دخله كان يعد أهم مصدر ليهود أدى هذا إىل

 

البابلية والفارسية واليونانية (إطار اإلمرباطوريات الكربى  ومع دخول العربانيني، ابتداًء من القرن السادس قبل امليالد، يف
شيئاً من  حتتفظ لنفسها بسلطة القرار يف الشئون العسكرية واخلارجية وتترك للشعوب احملكومة اليت كانت) نيةوالروما

األعظم تكتسب أمهية متزايدة، وخصوصاً أن  االستقالل الذايت إلدارة شئوا الدينية والداخلية، بدأت وظيفة الكاهن
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نة اجلانب على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أعضاء أسرة كهنوتية مأمو الفُرس كانوا يفضلون التعاون مع طبقة
يمسك بالسلطة الدنيوية  )مندوب اإلمرباطورية(وبالفعل، مت تقسيم السلطة يف فلسطني، فكان املرزبان . املالكة داود

ا الكاهن األعظم حيث وتحول اليهود إىل مجاعة يرأسه .ويترك السلطة الروحية والشئون الداخلية يف يد كبري الكهنة
 وال يعين هذا أنه أصبح ملكاً وإمنا يعين أنه أصبح يرأس خنبة. بالزيت بدالً من امللك ورث شارة امللكية وأصبح ميسح

الداخلية من خالل إطار  حاكمة تضم الالويني والكهنة وأثرياء اليهود الذين كانوا يقودون الشعب ويديرون شئونه
ذا املنصب وبامع الكبري، واعتربومها ممثلني للشعب  وقد اعترف البطاملة. اطورية احلاكمةتنظيمي هرمي حلساب اإلمرب

  .الضرائب، واعترفوا حبرية اليهود يف ممارسة شعائر أسالفهم اليهودي وأعفومها من

 

اليهود  ءمركز الكاهن األعظم، ظهرت مراكز قوة أخرى تعاون معها السلوقيون وهي طبقة أثريا ولكن، ورغم قوة
األعظم، ولذا كان يتم التعيني يف هذا  ملتزمي الضرائب والتجار وغريهم ممن أصبح مههم السيطرة على منصب الكاهن

كما أن املنصب مل . األعظم ال يعين مدى احلياة، األمر الذي زاد ضعفه وقد أصبح الكاهن. املنصب عن طريق الرشوة
  .على أسرة صادوق يعد مقصوراً

 

فقد انتخب يوناثان شقيق يهودا . امللك هو نفسه كبري الكهنة  األسرة احلشمونية أسرة من امللوك الكهنة إذ كانوكانت
  ).م. ق142  160(أعظم  املكايب قائداً وكاهناً

 

الكهنة وميثلون مصاحل فئتهم، حيث التفوا حول النخبة  شهدت هذه الفترة ظهور فرقة الصدوقيني، وهم من كبار
 مقابل ذلك، ظهر الفريسيون الذين كانوا يضمون يف صفوفهم كثرياً من الكتبة شراح ويف. وحتالفوا معهااحلاكمة 

وقد . ومتوسطي احلال منهم كما كانوا يضمون يف صفوفهم فقراء الكهنة. الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية
م يف عهد . ق63وانفصلت الوظيفتان بالفعل عام . الكهنة عارض الفريسيون قيام ملوك احلشمونيني حبمل لقب كبري

  .هريكانوس الثاين

 

السلوقيني (القوى الدولية  احتدام الصراع الطبقي داخل اتمع العرباين اليهودي يف فلسطني، واحتدام الصراع بني ومع
عظم أونياس الرابع إىل ففر الكاهن األ. كبري الكهنة ، احتدم الصراع حول منصب)ضد البطاملة والرومان ضد اجلميع

 وحينما توىل هريود. وعبادة قربانية يهودية كان هو كاهنها األعظم) م. ق145(هيكالً  مصر وأسس بإيعاز من البطاملة

على السيطرة على  ، ومل يكن بوسعه أن يشغل هذا املنصب ألنه كان من أصل أدومي، حرص)م4م  . ق37(احلكم 
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مقاطعة رومانية، أصبح الكاهن األعظم جمرد  وحينما أصبحت فلسطني.  كما يشاءكبري الكهنة فكان يعين ويعزل
عهدة عند احلاكم الروماين ال يعطيه للكاهن األعظم إال قبل االحتفال بعيد  موظف روماين، بل إن رداءه الكهنويت كان

يطلقون عليه  هود، فكانواوأصبح الكاهن األعظم حمطّ سخرية الي. على أن يستردها منه بعد ذلك مباشرة الغفران
الغيورون بطرد األرستقراطية الكهنوتية  ، قام)م70  66(وحينما نشب التمرد اليهودي األول ضد الرومان . النكات

وكان هؤالء . أعضائها، واختاروا كبري الكهنة من صفوف الفقراء وبالقرعة اليت كانت تقيم يف القدس، وذحبوا بعض
العبادة القربانية  ، اختفت)م70(نصب فبعد دخول تيتوس إىل القدس، وبعد حتطيمه اهليكل شغل هذا امل الكهنة آخر من

  .ديين قوي واضح وطابع دنيوي خافت متاماً واختفى الصدوقيون وظهر احلاخامات باعتبارهم قوة ذات طابع

 

  بعل

Baal  

جممع اآلهلة الكنعاين  ورغم أن. »الرب«و أ» املالك«أو » الزوج«أو » املوىل«أو » السيد«كلمة فينيقية تعين  »بعل«
كان يلعب الدور األساسي يف ) »هدد«أيضاً باسم  الذي كان يعرف(، فإن ابنه بعل إله اخلصب »إيل«كان يترأسه 

إله «، أي )بعل السماء(» بعل شاميم«حبيث أصبح هناك » إله«لكلمة  مرادفة» بعل«امع، وقد أصبحت كلمة 
قبل  الرب السامي األمسى يف األلف األخري» بعل شاميم«وقد أصبح . »إله الرعد«، أي »رعدها بعل«، و»السماء

كما كان لكل . واخلصب واحملصوالت امليالد، كما أصبح جتسيداً للشمس والسماء ذاا، ولذا فهو مانح املطر والشمس
ومل يكن البعليم . »بعل جرمون«أو » بعل فغور«البلد أو املدينة، مثل  وينتهي باسم تلك» بعل«بلد إله يبدأ امسه بكلمة 

بينها، فهي  يهوه، آهلة حرب، بل كانت آهلة طبيعة مساملة متثل قوى اخلصب واحلياة وتتزاوج فيما ، مثل)مجع بعل(
وكان . »عنات«أو » عشرياه» أو» عشتارت«أو » بعلة«تنقسم إىل ذكور وإناث، وكانت زوجة بعل تسمى 

ومنذ دخوهلم  .فيبنون عليها أبنية تصبح مذابح خيصصوا لإلله  األماكن املرتفعة، كاجلبال والتالل،الكنعانيون خيتارون
يهوه وبعالً جنباً إىل  وكانوا يعبدون. أخذ العربانيون عن الكنعانيني الكثري مبا يف ذلك الزراعة وعبادة بعل إىل فلسطني،

كما أم عبدوا ).رجل بعل: أي(ومسى اآلخر إيشبعل  ،)ه أعطىيهو: أي(وقد مسى شاؤول أحد أبنائه يوناثان .جنب
بعالً  ،وأن)إله التاريخ(وكان عامتهم يرون أن يهوه هو اإلله القومي .املرتبطة بعبادة بعل يهوه من خالل طقوس اخلصوبة

ت األزمة ويلجأون إىل بعل املناسبات القومية ويف حلظا ، ولذا كانوا يلجأون إىل يهوه يف)إله الطبيعة(هو مانح اخلصوبة 
  .يف حيام اليومية

 

اخلصوص، إقناع الشعب بأن يهوه هو اإلله  وقد حاول األنبياء يف القرن التاسع قبل امليالد، ابتداًء من إلياهو على وجه
زوجة امللك ورمبا كانت ثورة األنبياء رد فعل ملا قامت به إيزابيل، . والتاريخ القومي واليومي، وأنه هو إله الطبيعة

وبعد سقوط . مستقلة اليت بنت معبداً لإلله بعل جبوار معبد يهوه يف السامرة، وبذا أصبحت عبادة بعل عبادة آخاب،



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               254  

من عبادة بعل، األمر الذي اضطر معه أنبياء القرن  ومع هذا، استمرت عناصر. أسرة عمري، بدأ ياهو يف تنقية العبادات
  .هجوم عليها مرة أخرىلل الثامن قبل امليالد إىل العودة

ابن «،وإىل اإلنسان بأنه »األب«والواقع أن اإلشارة إىل يهوه بأنه  .وقد تركت عبادة بعل أثرها العميق يف عبادة يهوه
أصبح يهوه حامالً لصفات  وقد تطور مفهوم اإلله يف العقلية الدينية اليسرائيلية بعد أن.آثار عبادة بعل ،هي أثر من»اإلله

  .وقدراا) البعلية (البعولة

 

. إله األغيار الوجدان الديين اإلثين اليهودي باخلروج من االنعزالية اليهودية ألن عبدة بعل يعبدون وتقترن عبادة بعل يف

ولذا، فإن االستنكار اليهودي . يكونوا موحدين وجيب أن نتذكر أن اليهود األوائل كانوا يؤمنون بإله قومي واحد ومل
اليهودية املندجمون  ويف األدب الصهيوين، يقارن أعضاء اجلماعات. وإمنا هو قومي أيضاً يس دينياً وحسبلعبادة بعل ل

  .يف جمتمعام بعبدة بعل

 

  العجل الذهبي

Golden Calf  

قاعدة جبل سيناء، عندما كان موسى يتعبد فوق  متثال من الذهب عبده أعضاء مجاعة يسرائيل عند» العجل الذهيب «
وقد مجع هارون . الطبقة احللولية داخل التركيب اجليولوجي التراكمي اليهودي وعبادة العجل الذهيب تعبري عن. لاجلب

وقد غضب اإلله على . لإلله الذهبية منهم بعد إحلاح شديد منهم، وصهرها وصبها على هيئة متثال كان يعد جتسداً احللي
يارب حيمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر  ملاذا« : شعبه وقرر إبادم، ولكن موسى تضرع أمامه

 ارجع. يتكلم املصريون قائلني أخرجهم خببث ليقتلهم يف اجلبال ويفنيهم عن وجه األرض بقوة عظيمة ويد شديدة، ملاذا

 32/12 خروج(» بشعبه  فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله... عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك

له، أي أن كالً من احلادثة واالحتجاج عليها  ويالحظ أن احتجاج موسى على الرب ينبع من تصور حلويل). 14
وقد حطَّم موسى لوحي الشهادة يف حلظة غضبه، مث أخذ العجل الذي صنعوه . نفسها ينبعان من الرؤية احللولية الكمونية

، مث قتل )32/20خروج ) راه على وجه املاء وسقى أعضاء مجاعة يسرائيلبالنار وطحنه حىت صار ناعماً وذَ وأحرقه
  .حنو ثالثة آالف رجل

 

من احلرج للحاخامات واملفسرين اليهود بسبب اشتراك هارون يف عبادة العجل  وقد سببت هذه احلادثة كثرياً
غريباً يف الديانة الكنعانية  لعجول الذهبية أمراًومل تكن عبادة ا). أن الالويني رفضوا االشتراك يف تلك السقطة وخصوصاً(
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ورغم الوصية الثانية من . تشري إىل الثور األب يف عبادم» إيل«كلمة  القدمية إذ كان الثور رمزاً حمبباً للخصب، وكانت
ففي أيام  .، فقد وجدت صور الثور ومتاثيله طريقها إىل عبادات العربانيني وفنوم)20/4خروج ) الوصايا العشر

، يصور املعاين الوثنية يف الكون، »النحاس حبر«أو » البحر املسبوك«سليمان، وقت بناء اهليكل، جند أن احلوض املسمى 
وقد بعثت ). 26: 7/3ملوك أول (منها تتجه صوب إحدى اجلهات األربع  إذ يرتكز على اثىن عشر ثوراً، كل ثالثة

عبادة العجل من عبادة  ويقال إن يربعام تعلَّم( امللك يربعام يف دان وبيت إيل الذهبية من جديد على يد عبادة العجول
ومثة رأي يذهب إىل أن العجول مل ). البقرة املقدسة عجل آبيس يف مصر، كما يقال أيضاً إا هي عبادة هاتور نفسها،

  .قاعدة لتمثال، لتجلٍّ غري مرئي ليهوه تكن جتسيداً ليهوه وإمنا كانت

 

يكتسب العجل الذهيب دالالت خمتلطة، فالصهاينة يستخدمونه رمزاً لليهود الذين   الدراسات اليهودية احلديثة،ويف
أما أعداء . حققوه يف املنفى خارج األرض املقدسة، ويرفضون اهلجرة إليها بسبب املستوى املادي املرتفع الذي يعيشون

الوثنية اليت بعثتها الصهيونية بني اليهود واملتمثلة يف عبادة العجل  وليةالصهيونية فيستخدمونه لإلشارة إىل الرتعة احلل
اإلسرائيلية بالعجل الذهيب  وبعد حرب أكتوبر، شبه بعض اإلسرائيليني نظرية األمن. أي الدولة الصهيونية الذهيب اجلديد،

  .باعتبار أا أدخلت األمن الزائف على قلوب اإلسرائيليني

 

  "مأصنا"الترافيم 

Teraphim  

الكنعاين  وأا من اجلذر» اخلرق القدمية«ألربيت يرى أا تعين . ف. األصل، وإن كان العامل و كلمة جمهولة» ترافيم«
روح حامية أو (أي » تاربيس» وقد أشار هوفنر إىل مصدر حوراين حيثي هو كلمة. »يستهلك«ومعناها » ترب«

  .رمبا إله خصبوكانت تعد إهلة األسرة أو ). شريرة

 

تكوين (حاولت أن تسرقها من أبيها  والترافيم أصنام صغرية، فقد خبأا راحيل حتت حداجة اجلمل وجلست عليها حني
ولكن يبدو أن بعضها . األسرة احلق يف أن يرث نصيب البكر وحسب القانون البابلي، كان ملن عنده آهلة). 31/35

صموئيل أول (فيم يف مكان داود، فظن رسل شاؤول أنه نائم يف فراشه ميكال الترا كان كبري احلجم حيث وضعت
ارتباط شخصيات العهد  ويبدو أن عبادة يسرائيل كانت تحرم اقتناء أصنام الترافيم، وإن كانت ال تمانع يف ).19/13

) 15/23صموئيل أول (ة بني الترافيم وخطبة العراف ومع هذا، فثمة إشارات أخرى يف العهد القدمي تساوي. القدمي ا
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 السحرة والعرافني والترافيم واألصنام ومجيع الرجاسات اليت رئيت يف يهودا ويف« أباد  وتبين أن يوشيا يف إصالحه الديين

  .حىت بعد الرجوع من بابل ومع ذلك، فقد وجد بني اليهود من يسأل عن الترافيم). 23/24ملوك ثاين (» أورشليم 

  .تعبري آخر عن اخلاصية اجليولوجية يف اليهودية بني موقفني متناقضني متاماً هوولعل هذا التأرجح 

 

  "أصنام"األفود 

Ephod  

  :تستخدم يف العهد القدمي كمصطلح له معنيان خمتلفان كلمة عربانية ال يعرف معناها على وجه الدقة، وهي» إفود«

 

صنع  وقد. شكلها وطبيعتها ووظيفتها، كانت توضع يف اهليكلصورة أو صنم تشبه الترافيم، يف   فهو جيئ مبعىن 1
. من قبيلة إفرامي، إفوداً وترافيم وقد صنع ميخا،). 27  8/24قضاة (جدعون إفوداً ألعضاء مجاعة يسرائيل وأضلهم 

وقد ). 21/10صموئيل أول(إفوداً خبئ وراء سيف جوليات  ويبدو أن اهليكل يف نوب كان يضم، يف زمن شاؤول،
 وال نعرف بالضبط ما وظيفة اإلفود، ويبدو أا مل تكن موضع عبادة مجاعة. امللوك استمر استخدام اإلفود حىت عصر

وعلى أية حال، فإن استخدام صورة  .وإمنا كانت تستخدم يف معرفة املستقبل والتنبؤ به) على األقل ليس دائماً(يسرائيل 
يسرائيل مع جدعون أمام اإلفود يدل على قيامهم بشكل من أشكال  ء مجاعةالزىن اازية لإلشارة إىل ما فعله أعضا

  .العبادة الوثنية

 

صموئيل إفوداً من الكتان وهو يف شيلوه  وقد ارتدى.  املعىن الثاين يشري إىل رداء كان يرتديه الكاهن األعظم 2
واإلفود هو أيضاً ). 6/14وئيل ثاين صم(تابوت اإلله إىل القدس  وكذلك داود، حينما أحضر). 2/18صموئيل أول (

  .رداء الكاهن األعظم

 

أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن  واإلفود مبعناه األول، واستمرار وجوده، وارتباط مجاعة يسرائيل به، يدل على
  .عناصر كثرية غري توحيدية

 

  "خيمة الشهادة"خيمة االجتماع 
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Tabernacle; Sanctuary; Tent of Congregation  

، »أوهيل موعيد«، وكذلك »مسكن«، أي »مشكن«يقابلها يف العربية كلمة » الشهادة خيمة«أو » خيمة االجتماع«
يف جتواهلم، وكانت تقام  )مجاعة يسرائيل(، وهي خيمة أو خباء كان حيملها العربانيون القدامى »خيمة االجتماع» أي

وليكشف فيها عن وجوده ويبلغ إرادته، وليتوجه ) العرباين حسب التصور(خارج املضارب ليسكن اإلله فيها بني شعبه 
وعبارة  .»بيت اإلله«كما سميت أيضاً . فهو خباء احملضر أو خيمة االجتماع). 11  33/7 خروج(إليه فيها من يطلبه 

إذ ال يوجد سوى )  األرض-عب  الش-اإلله ) تعبري عن الطبقة احللولية قبل اكتمال الثالوث احللويل» خيمة االجتماع«
  .تنقلهما يف طريقهما إىل العنصر الثالث لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق العنصرين األول والثاين وحسب، ومن هنا

 

وبعد ذلك، حتولت السحابة إىل  .يوم اكتمال بناء اخليمة، أظهر اإلله ذاته على هيئة سحابة غطَّت اخليمة ومألا ويف
فكان إذا وقف العمود فوق اخليمة يرتل الشعب، وإذا انتقل نقلت  م أعضاء مجاعة يسرائيل يف رحالم،عمود يسري أما

خروج ) ويف الليل، كانت السحابة تستحيل إىل عمود نار فيكون اإلله سائراً أمامهم. السحابة اخليمة وتبع اجلمهور
خيمة   وقد أتى وصف).25  11/24، 36  10/33، 23  9/15، عدد 37  22٬40/34  13/20

ذراعاً وعرضها عشر أذرع  قاعدا مستطيلة، طوهلا ثالثون ): 38، 35، 27 ،26(االجتماع يف سفر اخلروج 
ويف الفناء، بني اخليمة والباب اخلارجي، كان . حماطة بسور واخليمة تكون. وارتفاعها عشر أذرع أيضاً، وزواياها قائمة

أيدي وأرجل  يكون فيها ماء لغسل) حبر النحاس( من النحاس بني باب اخليمة واملذبح وجبواره مغسلة يقام مذبح احملرقة،
ليحيم «أو خبز الوجه (اليمني مائدة خبز القربان  أما اجلزء الداخلي، فيكون يف أوله على. الكهنة عند دخوهلم املقدس

الذي  ق فيه البخور ليل ار، مث قلب املقدساملنيوراه فمذبح البخور الذهيب الذي يحر ،وعلى اليسار مشعدان)»هابانيم
أيضاً ألا حتوي لوحي الشهادة » الشهادة خيمة«وتسمى خيمة االجتماع .ويضم تابوت العهد» قدس األقداس«يسمى 

  .والوصايا العشر

 

والذي يعلق أكرب  الكهنويت من أسفار موسى اخلمسة، يف جانب منه، الفكر الديين لكهنة هيكل القدس، ويعكس اجلزء
مقر اخليمة من خارج املضارب أو احمللة إىل  ومن هنا، فقد نقل ذلك اجلزء. األمهية على أن يسكن اإلله وسط شعبه

الوسط، حتيط ا خيام الكهنة والالويني مث خيام بقية القبائل حواليهم يف  وأصبح التصور أن اخليمة تنصب يف. وسطها
يسرائيل بعد عبور  أول معسكر جلماعة(حالت الشعب، استقرت اخليمة يف اجللجال وعندما انتهت ر. أقسام أربعة

ثالمثائة أو أربعمائة سنة، ومنها انتقلت إىل جبعون مث  مث نقلت إىل شيلوه حيث بقيت مدة) األردن ودخول أرض كنعان
  .بنية خيمة االجتماع إىل اهليكل الذي تشبه بنيته
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وال شك يف أن تنظيم . بتقسيمها إىل املقدس وقدس األقداس بد املصري يف خيمة االجتماعويالحظ تأثري هندسة املع
 مصري أيضاً، فكان ال يسمح إال لكبار الكهنة بدخول املقدس، ومل يكن يدخل قدس الكهنة هرمياً كان ذا أصل

  .األقداس سوى كبريهم

 

وقد . جتماع معهم أينما ذهبوا، لتقام يف وسط مساكنهماال وكان أعضاء مجاعة يسرائيل، كما تقدم، حيملون خيمة
باحلكومة  للعبادة وتقدمي القرابني جدالً بني الكهان فيما بعد، فرأي كهان اهليكل املرتبطون أثارت إقامة مكان واحد

نما رأي فريق آخر بي. امتداد خليمة االجتماع املركزية أن القرابني ال جتوز إال يف اهليكل الكائن يف العاصمة، والذي هو
  .تقدمي القرابني يف أي معبد من املعابد احمللية أن احلكمة من جعل اخليمة متنقلة هي جواز

  .املظال اإلجنليزية تشري إىل كل من خيمة االجتماع والسوكاه اليت تقام يف عيد «Tabernacle تابرناكل«وكلمة 

 

  " سفينة العهد-تابوت الشهادة "تابوت العهد 

Ark of the Covenant  

تابوت «، أو »تابوت ميثاق يهوه«، أي »أرون هابريت يهوه» يقابلها يف العربية» تابوت الشهادة«أو » تابوت العهد»
مبعىن  ،»أرون«و» تيبا«ويف اللغة العربية، توجد كلمتان . »التابوت املقدس«أو » اجلنود رب«، أي »يهوه صباءوت

  .اإلجنليزية» آرك«، وتترجمان إىل كلمة »صندوق«

 

الثانية، فتستخدم يف  أما. ال تستخدم إال لإلشارة إىل سفينة نوح، أو الصندوق الذي وضع فيه موسى لكن الكلمة األوىل
األشياء املقدسة تعبرياً عن الرتعة احللولية يف اليهودية، فكان  وتابوت العهد من أكثر. سياق ديين مبعىن تابوت أو صندوق

طويلة كرمز  يسرائيل يتصورون أن روح يهوه حتل فيه، وكان الكهنة حيملونه يف املعارك على أعمدة اعةأعضاء مج
رحلوا يف الربية يف أيام التيه، كان التابوت  وجاء يف سفر العدد أن العربانيني عندما. واضح على وجود يهوه وسط اجلنود
 قم يارب فلتتبدد«: وكان إذا حمل التابوت يقول. د النار ليالًالسحاب اراً وعمو يحمل أمام الشعب، ويتقدمه عمود

عدد (» ألوف يسرائيل  ارجع يارب إىل ربوات« وإذا حل التابوت يقول أيضاً . »أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك 
  .قداسة عند العربانيني القدامى وكان هذا التابوت يعد أكثر األشياء الشعائرية). 36  10/33
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التابوت يوضع يف قدس األقداس، داخل خيمة االجتماع، حيث ال يراه إال  نما يكف العربانيون عن الترحال، كانوحي
النصر، وهو الذي  ولكنهم كانوا خيرجونه أثناء معاركهم احلربية، فهو يضمن حلامله. يف يوم الغفران الكاهن األعظم

  .يوجه اجلنود أثناء املعارك

 

، وهو صندوق مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان )22  25/10(اخلروج   يف سفروجاء وصف التابوت
محلَّى  أقدام وثالثة أرباع القدم، وكلٌّ من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف، أي قدمان وربع القدم، ونصف، أي ثالثة

بني ) شخيناه(هلي للوجود اإل ناشرين أجنحتهما رمزاً) كروبان(بالذهب من الداخل واخلارج، يقف عليه مالكان 
ومل . ويقال إن اإلله قد أخرب موسى بأنه سيقابله بني املالكني .وأصبح التابوت ذاته رمزاً للعرش اإلهلي. الشعب املختار

ولوحى  وكان التابوت حيتوي على املن، وعصا هارون،). تابو(ميس التابوت باعتباره حمرماً  يكن يسمح ألحد بأن
ومن . قد اختفيا مع حكم سليمان ضع جبانبه كتاب التوراه، ولكن املن وعصا هارون كاناالشريعة أو العهد، مث و

مركبة الحقة على مرحلة التيه اليت كانت تتسم بالبساطة  الواضح أن يف هذا الوصف إسقاطاً لقيم وختيالت مرحلة
فقد أصبح  . أكثر عمقاً من التفسري السابقالديانة اليهودية، جرى تفسري وجود التابوت تفسرياً كما أنه، بتطور. والبداوة

ليحمله أعضاء ) اللذين كتب عليهما الوصايا العشر ليضع فيه اللوحني(التابوت شيئاً مقدساً بناه موسى تنفيذاً ألمر اإلله 
حني، ومن مث وضعت التوراة جبانب اللو. أن يقوم أعضاء من سبط الالويني حبمله مجاعة يسرائيل معهم يف ترحاهلم، على

جناحي املالكني رمزاً  وصار التابوت رمزاً للعهد مع اإلله، وأصبح تالمس. »تابوت الشهادة«يسمى أحياناً  مث فإنه
  .للزواج املقدس بني الشعب واإلله

 

 ووضعوه أشدود باخليمة يف اجللجال، مث نقل إىل شيلوه حني وقع يف أيدي الفلستيني الذين أخذوه إىل بقي التابوت مدة
بسبب الكوارث اليت حاقت م، مث نقل إىل  وحسب الرواية التوراتية، اضطر الفلستيون إىل إرجاعه. جبانب صنم داجون

وقد حفظ سليمان التابوت، يف قدس األقداس باهليكل، وسط . داود أثناء حكم)  سنة400 أو 300بعد (القدس 
  ).حسب التصور اليهودي(لدنيا حجر األساس الذي هو مركز ا العامل متاماً، وأمامه

 

يوسيفوس عن التابوت  وضع متثاالً منحوتاً بدالً من التابوت داخل اهليكل غري أن يوشيا أرجعه، وقال ويقال إن منسى
  .»مل يكن حيتوي على أي شيء باملرة « إنه 

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               260  

التابوت من بني  ومثة رأي يقول إن. دالتابوت ضمن الغنائم اليت محلها البابليون معهم وأُعيدت فيما بع ومل يأت ذكر
كما يرى جوستاف لوبون أن تابوت العهد . فيهما يهوه مواد العبادة الشعائرية لقبيلة إفرامي، ويوجد داخله حجران حيل

لكن الطقوس ). مراكب الشمس(الذي كان يعرف نظائر عدة هلذا التابوت املقدس  مقتبس من الفكر املصري القدمي
كانوا شعباً متنقالً كثري  يت كانت حتيط بتابوت العهد تشري إىل طبيعة العربانيني البدوية، كما تشري إىل أمال الدينية

فعند بناء اهليكل الثاين، مل يكن له من أثر ومل يأت ذكره،  .وال يعرف، على وجه الدقة، مصري هذا التابوت. الترحال
بناؤه يف هيكل  وهناك رأي يذهب إىل أنه أُعيد. يكل إىل أن يعود املاشيحأحد اجلبال أو حتت اهل وإن قيل إنه خمبأ فوق

الديانة، وتابوت لفائف الشريعة هو امتداد  وعلى أية حال، فإن تابوت العهد مل خيتف دون أن يترك أثراً يف. هريود
 . إثيوبياموجود يف) األصلي(اإلثيوبيني بأن تابوت العهد  وهناك اعتقاد عند. لفكرة تابوت العهد

 

 الهيكل : الباب الثانى عشر

 

  الهيكل والعبادة القربانية المركزية

The Temple and the Central Sacrificial Cult  

» البيت الكبري«وهي كلمة تعين  ،»هيخال«، أو »بيت املقدس«، أي »بيت مهقداش«كلمة يقابلها يف العربية » اهليكل«

والبيت الكبري أو العظيم هو الطريقة اليت كان يشار ا إىل ). وغريمها ادية والكنعانيةاألك(يف كثري من اللغات السامية 
تبدت الطبقة  وقد. »الباب العايل«وهي تشبه إىل حد ما عبارة » البيت الكبري«تعين » فرعون«فكلمة  مسكن اإلله،

كل تقديس األرض الذي متثَّل يف عبادة يسرائيل ش احللولية اليهودية اليت تراكمت داخل التركيب اجليولوجي اليهودي يف
. شعائرها اليت قام الكهنة باإلشراف على إقامة) م. ق1020(املرتبطة بالدول العربانية املتحدة  والعبادة القربانية املركزية

  .ومركز هذه العبادة القربانية هو اهليكل

 
ومن هنا،  ).على عكس الكعبة مثالً(ه وليس مكاناً للعبادة ، ألنه أساساً مسكن لإلل»بيت يهوه» ومن أهم أمساء اهليكل

ومل يكن . يسمح هلم بالتحرك فيه حبرية كاملة ورغم أنه كان مصرحاً للكهنة بل لعبيد اهليكل بالدخول فيه، فلم يكن
  .األقداس إال الكاهن األعظم يف يوم الغفران يسمح ألحد على اإلطالق بدخول قدس

 
مبىن مركزي  م، مل حيل حمله70وبعد هدمه عام . اليسرائيلية، ومركز العبادة القربانية املركزية بىن للعبادةواهليكل أهم م

وبعد العودة من بابل، . األسابيع، وعيد املظال عيد الفصح، وعيد: وكان حيج إليه اليهود يف أعياد احلج الثالثة. مماثل
  .بهامللحقة  كان السنهدرين جيتمع يف إحدى القاعات
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حيملون يف جتواهلم تابوت العهد الذي كان يوضع يف خيمة  ويف بداية عبادام كان العربانيون، أعضاء مجاعة يسرائيل،
أو  استقرارهم يف كنعان كانوا يقدمون الضحايا والقرابني واهلبات لآلهلة يف هيكل حملي ومع. الشهادة أو االجتماع

تعبرياً عن استقاللية القبائل وعالقتها  وكان هذا الوضع. »احملرقة«أو » املذبح«مى مذبح متواضع مبين على تل عال يس
 ، وبعد استيالء)م. ق1050(وبعد تدمري شيلوه . يعد مركز العبادة اليسرائيلية ومع هذا كان تابوت العهد. الفيدرالية

العبادة اليسرائيلية يف  وقد ظهرت مراكز. هالفلستيني عليه أحضره داود إىل جبل صهيون يف القدس حيث بىن خيمة ل
ولذا فمع تركُّز السلطة يف . دينياً لكل القبائل العربانية املتناثرة أماكن خمتلفة، ولكن أياً منها مل يفلح يف أن يصبح مركزاً

حلدود بني عديد على ا واليت كانت تقع. تركزت العبادة القربانية نفسها يف مكان واحد هو اهليكل يف القدس يد امللوك
ولكل هذا، . أا من املدن اليت مت االستيالء عليها مؤخراً من القبائل، كما أا مل تكن تابعة ألي من القبائل باعتبار

أيضاً تاريخ تحول  وتاريخ بناء اهليكل هو. دينياً للقبائل العربانية، ومن مث لعبادة يسرائيل القربانية أصبحت القدس مركزاً
  ).املستقرة(العبادة القربانية املركزية  إىل) البدوية املتجولة أو القبلية الفدرالية(يسرائيل عبادة 

 

 مكانته في الوجدان اليهودي : الهيكل

TheTemple: Its  Status  in the Jewish Imagination  

ألنه يطهر يسرائيل » لبنان«سمى احللويل، فهو ي يشغل اهليكل مكانة خاصة يف الوجدان اليهودي، كما يعبر عن التيار
 وكان التصور أنه يقع يف). »لبنان«بكلمة » لنب«وبذلك مت ربط الكلمة العربية (كاللنب  من خطاياها وجيعلها بيضاء

يف وسط اهليكل هو مبرتلة سرة  فقدس األقداس الذي يقع(مركز العامل فقد بين يف وسط القدس اليت تقع يف وسط الدنيا 
واهليكل كرت اإلله مثل مجاعة يسرائيل، وهو ). عندها خلق اإلله العامل النقطة اليت: امل، ويوجد أمامه حجر األساسالع

اإلله قرر بناء  بل إن. السماوات بل من األرض اليت خلقها بيد واحدة بينما خلق اهليكل بيديه كلتيهما عنده أمثن من
  .، أو ابن اإلله يف الالهوت املسيحي)املقدسة أو الكلمة(ل مثل اللوجوس اهليكل قبل خلق الكون نفسه، فكأن اهليك

 
أن  ويذهب أحد العلماء إىل. قد أخضعوا اهليكل، منذ البداية، لكثري من التأمالت الكونية ويبدو أن احلاخامات اليهود

هذه التأمالت، فذكر أن الفناء  وقد أورد يوسيفوس بعض. هذه التأمالت هي وحدها اليت تفسر معمار اهليكل وتصميمه
، وهو تعداد كثري من )12(وقدس األقداس هو السماء، والرقم  الذي حييط باهليكل مبرتلة البحر، واملقدس هو األرض،

  .بل إن رداء الكاهن األعظم كان له أيضاً املغزى الكوين نفسه. شهور السنة األشياء الشعائرية، هو
 

) ميكروكوزم(والكون، فاإلنسان كون صغري  ألساسية يف القبااله هي املقابلة بني اإلنسانويبدو أن الصورة اازية ا

يعود إىل التأمالت املبكّرة للحاخامات حيث كانوا يرون أن اهليكل يشبه  ، وهو تصور)ماكروكوزم(يشبه الكون األكرب 
  .جسم اإلنسان
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وعند الزواج، يحطَّم . امليالد واملوت اليهودي، فهو يذكَر عندويشكل هدم اهليكل صورة أساسية يف الوجدان الديين 
ويف املاضي، حينما كان ). وقد ينثَر بعض الرماد على جبهة العريس) أمام العروسني كوب فارغ لتذكريهم دم اهليكل

ويف كل . هدم اهليكل مرتله، كان احلاخامات يوصونه بأن يترك مربعاً صغرياً دون طالء حىت يتذكر واقعة اليهودي يطلي
كل وجبة، ومع كل صالة يف الصباح، يتذكر اليهود  وعند. عام، يحتفَل بذكرى هدم اهليكل بالصيام يف التاسع من آب

 كما تتلَى. تتاح هلم فرصة العودة إىل األرض املقدسة واالشتراك يف بناء اهليكل األتقياء اهليكل، ويصلون من أجل أن

اليهودي إىل أن اليهودي يتعين علىه  ويذهب الشرع. الليل حىت يعجل اإلله بإعادة بناء اهليكلصالة خاصة يف منتصف 
ويف القبااله، يشكّل قدس . وبعد مرور ثالثني يوماً من آخر مرة رآه فيها أن ميزق ثيابه حينما يرى اهليكل ألول مرة

األنثوي عن اإلله، وهي  وهي التعبري( ماترونيت أو الشخيناه املخدع الذي يضاجع فيه امللك، أي اإلله، عروسه األقداس
ولكن هذا النفي ينعكس على . الشخيناه، أي مجاعة يسرائيل ومن مث، فإن هدم اهليكل يعين نفي). أيضاً مجاعة يسرائيل

  أي أن هدمعلى حد قول احلاخامات،» ليس مبلك وليس بعظيم وال يسبح أحد حبمده  فامللك بدوا« اإلله نفسه 

. شتات اإلله وبعثرته ونفيه ومن مث، فإن هدم اهليكل يؤدي إىل. الشعب وإىل نفيها/اهليكل يؤدي إىل شتات الشخيناه

متاماً مع خملوقاته ال يفصل بينهما فاصل، وحيث يعين نفي  يصبح اإلله متوحداً وهذا ممكن داخل إطار حلويل حيث
  .الواحد نفي اآلخر

 
. تيتوس اهليكل وفرض على اليهود الشتات  ظهور الصهيونية يعود إىل اللحظة نفسها اليت هدم فيهاويرى الصهاينة أن

الوجدان اليهودي، ويتبنوا كصورة أساسية يف فكرهم السياسي، فيعمقون  وهم، ذا، يعلمون الصورة األساسية يف
اجلماعات اليهودية يف  عربانيني، وتواريخ أعضاءويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ ال. والدنيوي تزاوج الديين

ويشري بن جوريون وكثري من العلماء اإلسرائيليني إىل دولة  .»اهليكل الثاين«و» اهليكل األول«فلسطني، مبصطلحات مثل 
  .»الثالث اهليكل«إسرائيل باعتبارها 

 

  هيكل سليمان

Solomon's  Temple  

وتربر التوراة (عملية البناء  ليبين فيها هيكالً مركزياً، ولكنه مل يشرع هو نفسه يفداود أرضاً من أرونا اليبوسي  اشترى
، فوقعت املهمة على عاتق ابنه سليمان الذي أجنزها يف )احليثي ذلك بأن الرب منعه من ذلك لوقوعه يف خطأ قتل أوريا

 وحسب التصور. »اهليكل األول«أو » هيكل سليمان«ولذا، فإن هذا اهليكل يسمى  .م. ق953 - 960الفترة 

اليت يوجد فوقها املسجد  اليهودي، قام سليمان ببناء اهليكل فوق جبل موريا، وهو جبل بيت املقدس أو هضبة احلرم
 Temple متبل ماونت«أو » جبل اهليكل«اإلجنليزية باسم  ويشار إىل هذا اجلبل يف الكتابات. األقصى وقبة الصخرة

Mount»بيت اإلله(» جبل البيت«، أي »هبايت هر«ة وهو بالعربي ٬.(  
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سليمان، فاملصدران األساسيان ملثل هذا الوصف مها كتاب امللوك األول  ومن الصعب الوصول إىل وصف دقيق هليكل
املصادر األخرى  كما أن. يف العهد القدمي، ومها خمتلفان يف عديد من التفاصيل املهمة) 2/4(الثاين  ، واألخبار)6/8(
  .األساسيني طي تفاصيل تناقض أحياناً تلك اليت وردت يف هذين املصدرينتع

 
بناء للصناع، وقاعة : أخرى، مثل وهيكل سليمان جزء من مركَّب معماري ملكي يضم قصر امللك ومباين

ن هذا وكا. وبناء كبري للحرمي، وبيت البنة فرعون زوجة سليمان لالجتماعات، وو للعرش، وو للمحكمة العليا،
مثل  وكان. وكان حييط بكل هذه املباين فناء واسع. به املذبح الصغري الذي يضم تابوت العهد املركب املعماري ملحقاً

سليمان مكان املذبح الصغري، حييط به فناء  وقد أُقيم هيكل. هذه املركبات املعمارية أمراً شائعاً يف الشرق األدىن القدمي
وكان أفراد الشعب، أو . مث فهو يفصله عن املركب املعماري األكرب اخلارجي، ومنمقصور عليه، أعلى من الفناء 

عدة بوابات  وكانت هناك. جيتمعون يف هذا الفناء يف مواسم احلج واملناسبات األخرى) مجاعة يسرائيل العربانيون أو(
لك، والبوابة اجلديدة، وبوابة الس، وبوابة وبوابة امل ومثة إشارة إىل البوابة العليا،. ميكن دخول فناء املعبد من خالهلا

عرضاً   قدما30ً قدماً طوالً و90وتبلغ أبعاد هيكل سليمان . مواقعها احلالية على وجه الدقة السجن، ولكننا ال نعرف
عن ) اسأو البهو املقدس، وقدس األقد املدخل، واهليكل(وهو ال خيتلف كثرياً يف تقسيمه الثالثي .  قدماً ارتفاعا45ًو

سوريا، جبوار قصر ملكي يعود تارخيه إىل القرن الثامن أو التاسع قبل  كما مت العثور على هيكل يف. اهلياكل الكنعانية
  .يكون نسخة من هيكل سليمان امليالد، يكاد

 
ساحة تسميها على ميني الداخل إىل املعبد، : ، نقول)اخلارج إىل الداخل كما يراها املتقدم من(ولوصف حمتويات الفناء 

وعلى اليسار  وعلى مقربة من املعبد نفسه، هناك حوض مصبوب من الربونز حلرق الذبائح،. ساحة الكهنة بعض املراجع
قاعدته مكونة من اثىن عشر ثوراً متثل القبائل  ، وهو إناء ضخم»البحر املسبوك«أو » حبر النحاس«يوجد حوض يسمى 

وكان الكهنة يغتسلون يف هذا احلوض، ولكن بعض الباحثني . إحدى اجلهات األصلية العربانية، وتتجه كل ثالثة منها إىل
عشرة أحواض من النحاس  ويبدو أنه كان هناك أيضاً. إىل أنه ذو داللة رمزية فقط وليست له أية وظيفة عملية يذهبون

  .تغسل فيها الذبائح
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يف مرقاة تفضي إىل رواق ) األرقام تقابل تلك املوجودة يف خمطط هيكل سليمان) )1(مث يصعد الداخل عشر درجات 
يكونان رمزين آلهلة  يقفان بال سقف حيمالما، ويقال إما قد) 3(وبوعز ) 2(وهناك سيجد عمودي ياقني  معمد،

كانا يستخدمان كمذحبي نار تحرق فيهما شحوم  ويذهب أحد علماء العهد القدمي إىل أما. دينية بدائية قدمية
مها أول » بوعز«و» قنييا«ويذهب أحد العلماء إىل أن كلميت . احلياة أو مبخرتني احليوانات، أو رمبا كانا رمزين لشجرة

: ، ويقول الثاين"األبد الرب عرش داود ومملكته لورثته إىل) ياقني(ليؤسس : "يف شعارين ملكيني، أوهلما يقول كلمتني

يذهب إىل أن العمودين مها رمز الشمس والقمر، أو رمز  كما أن هناك رأياً آخر". الرب سيفرح امللك) بوعز(مبقدرة "
 بعداها) 4(وبعد العمودين، توجد قاعة املدخل . كانا يتقدمان العربانيني يف الصحراء ار اللذينعمود الدخان وعمود الن

ووظيفتها فصل اهليكل  ،)والكلمة من األكادية وتعين الواجهة(» أوالم« قدماً، ويطلَق عليها لفظ 32و 16 ,25
، )5(عبد اخلارجي الذي يفتح على البهو املقدسباب امل ويوجد يف الواجهة). املدنس(عن العامل اخلارجي ) املقدس(

وهو أيضاً . »بيت اإلله«، أي »بيت أدوناي«أو » البيت املقدس«أي » هامقداش بيت«والذي يشار إليه باسم 
شعائر العبادة   قدم، وهو اجلزء الذي كانت تتم فيه معظم32.5 و65، وبعداه »املقدس«و» احلرم«و »اهليكل«

  .كأا هي اهليكل وما عداها ملحقاتالقربانية، ف
 

صور خنيل  البهو املقدس وأرضه مغطاة خبشب السرو، وكانت احلوائط مطعمة بالذهب ومنقوشة عليها وكانت حوائط
، مخسة )مينوراه(عشرة مشعدانات ذهبية  أما سقفه وأبوابه فكانت من خشب األرز، يقف على جانبيه. وأزهار ومالئكة

ا كانت موضوعة على عشرعل كل جانب، ويكما أن اهليكل كان يضم مذحباً للبخور مطعماً بالذهب . موائد قال إ
وهو ما  القربانية املوجودة خارج اهليكل مصنوعة من الربونز أو النحاس، أما داخله فمن الذهب، ويالحظ أن األواين(

الذي يقدم لوجه » خبز الوجه«أو » التقدمة خبز«وكان اهليكل يضم أيضاً مائدة ). يرمز إىل تزايد درجات القداسة
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وكان هذا ). كما كان احلال عند املصريني القدماء(يقومون بإطعام اإلله  وهذه عادة وثنية حيث كان الكهان. اإلله
ل الضرورة بدخول عبيد اهليك الداخلي من اهليكل مزوداً بنوافذ، وال يدخله سوى الكهنة، وإن كان يسمح عند اجلزء

خشب األرز مطعمان بالذهب ويفتحان على غرفة مربعة  ويلي ذلك بابان من. للقيام باألعمال اليت ال قداسة هلا
 قدم 32.5أرضها أكثر ارتفاعاً من أرض اهليكل، ولذا فإن ارتفاع احلجرة كان  ال نوافذ هلا،)  قدم32.5× 32.5(

الكهنة يف يوم الغفران،  اليت ال يدخلها سوى كبري) 6( األقداس هذه الغرفة هي قدس. ما جيعلها مكعباً متاماً أيضاً وهو
ويف داخل حمراب قدس األقداس نفسه، يوضع تابوت العهد أو  .فينطق باسم يهوه الذي كان حمرماً على اليهود النطق به

أذرع  10ارتفاع مذهبان من خشب الزيتون ب) كروبني(ويساره كان هناك متثاال مالكني  تابوت الشهادة، وعلى ميينه
األشياء الشعائرية ألنه إذا كان اهليكل بيت  وتابوت العهد أهم.  أذرع، ومها رمز احلماية اإلهلية5وطول جناح املالك 

واهليكل يتجه من الغرب إىل . إىل وجوده يف اهليكل، وإىل حلوله بني الشعب اإلله، فالتابوت هو املكان الذي يرمز
املباين مقسمة إىل حجرات  الثة طوابق من مجيع اجلوانب ما عدا البوابة، وقد كانت هذهوحتيط به مباٍن من ث الشرق،

وقد بين اهليكل على هيئة قلعة األمر الذي كان يدعم ). 7(األسلحة  وصوامع لتخزين األواين والكنوز واهلدايا بل أحياناً
  .احمللية والدولية كمصدر للشرعية دوره يف السياسة

 
اهلندسة والعمارة وألوان الفنون األخرى، نظراً حليام البدوية كرعاة،  ون القدامى جيهلون أصول فنونوكان العرباني
هذا، فحينما بدأ  ولكل. وجود تقاليد حضارية ثابتة لديهم، على خالف احلال يف مصر وبعض البالد ااورة ونظراً لعدم

إذ ساعده ملكها وحليفه حريام فصنع له أواين  من صيدا وصور،سليمان يف تشييد اهليكل، استجلب املهندسني والبنائني 
أما األعمال اليت ال حتتاج إىل كثري من املهارة، فقد حشد هلا . من صور اهليكل اليت قام بتنفيذها رجل نصف يهودي

 وكان).  ألف كنعاين، وكان هناك ثالثة آالف يعملون رؤساء للعمال150ألف عرباين و 30)  ألف عامل180

ومثة . مواد البناء من فينيقيا وقد مت استرياد القسم األعظم من. العمال مسخرين على ما جرت به العادة يف تلك األيام
وقد . اليهودية، إىل عدم استخدام أية أدوات حديدية يف قطع أحجار البناء إشارة يف العهد القدمي، ويف األساطري الدينية

االنتهاء منه، قامت عدة ثورات  ولذا، فبعد. دولة واأليدي العاملة فيها لبناء اهليكلجزءاً كبرياً من ثروة ال كرس سليمان
  .العبادة القربانية املركزية انتهت بانقسام الدولة العربانية املتحدة وتساقط

 
ين الذي عن اهلياكل الكنعانية اليت يبدو أا تأثرت بالطراز الفرعو وكما أسلفنا، ال خيتلف هيكل سليمان يف معماره

الطراز الذي  ولذلك، فإن. من مصر وأضافوا إليه ما أخذوه من اآلشوريني والبابليني من ضروب التزيني أخذه الفينيقيون
هيكل هريود الذي اتبع أساليب املعمار اليوناين  ، وذلك على عكس»الطراز الفرعوين اآلشوري«بين عليه اهليكل يسمى 

يعتقدون أن هيكل سليمان إحدى عجائب العامل، لكن هذا كان راجعاً إىل جهلهم بأن  وقد كان العربانيون. الروماين
  .معابد مصرية وآشورية عجيبة يف ضخامتها هناك

 
 ، إذ شيد ملوك اململكة)م. ق928(عند انقسام مملكة سليمان إىل مملكتني صغريتني  وقد فقد اهليكل كثرياً من أمهيته

بالشمال واآلخر يف بيت إيل، وجعل  فبىن يربعام معبدين أو هيكلني أحدمها يف دان. دةالشمالية مراكز مستقلة للعبا
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وقد أحاط املعبدين الة من القدسية حىت يضرب العبادة املركزية . مقدساً له فيهما عجوالً ذهبية، واختذمها مزاراً ملكياً
بني ملوك الشمال  اليت كانت تعقَد أحياناًورغم التحالفات . دون ذهاب مواطين مملكته إىل هيكل القدس وحيول

، الكاهن )أو الرابع(كذلك أن أونياس الثالث  ومن املعروف. واجلنوب، فإن اهليكل مل يستعد قَطّ مركزيته القدمية
 )يف منتصف القرن الثاين قبل امليالد(فلسطني، فر إىل مصر وشيد معبداً آخر  اليهودي األعظم الذي خلع من منصبه يف

. للجماعة اليهودية يف مصر لينتوبوليس على موقع أحد املعابد املصرية القدمية، وذلك دف تقدمي اخلدمات الدينية يف

وكثرياً ما كان ملوك اليهود . مصر يهيمن عليه البطاملة وقد مت ذلك بإيعاز من البطاملة خللق مركز جذب يهودي يف
األجنبيات،  فأنشأ سليمان مذابح آلهلة زوجاته. برياً عن حتالفام السياسيةغري اليهودية تع يضطرون إىل إدخال العبادات

تعبرياً عن التبعية السياسية، فقد أدخل منسى العبادة  كما أن العبادات املختلفة كانت. األمر الذي يتناىف مع مبدأ التوحيد
 كة يهودا وب نفائس اهليكل، كما هامجهوهجم فرعون مصر شيشنق على ممل. لآلشوريني اآلشورية تعبرياً عن خضوعه

م، ومحل كل . ق586عام  وقد هدم نبوختنصر البابلي هيكل سليمان. يوآش ملك اململكة الشمالية وبه هو اآلخر
 .أوانيه املقدسة إىل بابل

 

  هيكل زروبابل

Zerubabel's  Temple  

) ح هلم اإلمرباطور الفارسي قورش بالعودة إىل فلسطنيالكهنة الذين مس أحد كبار(مع هدم هيكل سليمان قام زروبابل 

، )سليمان سبعة أعوام يف حني استغرق بناء هيكل(م، أي يف أربعة أعوام . ق515  520اهليكل يف الفترة  بإعادة بناء
أمر أباطرة اهليكل الثاين بين بأمر من إله يسرائيل، وب ويذكر العهد القدمي أن. »هيكل زروبابل«ويسمى هذا اهليكل 

 ولذا، فقد كانت تقدم فيه قرابني يومية لصاحل حامي صهيون). 6/14عزرا (وأرحتشتا  قورش ودارا األول: الفرس

هيكل (ومل يكن هذا اهليكل  .وكان مرسوماً على مدخله خريطة ملدينة سوسة عاصمة اإلمرباطورية الفارسية. الوثين
إىل شكله املعماري وال إىل تقسيمه، ولكن معظم الباحثني  د إشارات كثريةوال توج. يف عظمة هيكل سليمان) زروبابل

هذا  يكن خيتلف كثرياً عن اهليكل األول يف بنيته، ويعود هذا إىل أنه حينما هاجم نبوختنصر مييلون إىل القول بأنه مل
قف والبوابات اخلشبية وكسوة كالس ولكن مل حتترق سوى األجزاء اخلشبية. اهليكل، فإنه مل يهدمه وإمنا به وحرقه

أما فيما يتصل . هو، فاستخدمه العائدون من بابل دون تغيري أما اهليكل املعماري، فقد بقي كما. احلوائط اخلشبية
 نعرف أن قدس األقداس كان فارغاً متاماً ألن سفينة العهد قد اختفت، ومل تكن توجد سوى مبحتويات اهليكل، فنحن

هيكل سليمان األخرى  وكان هيكل زرو بابل يضم أيضاً أواين.  األعظم عليها املبخرةصخرة عالية يضع الكاهن
  .كالشمعدانات الذهبية ومائدة قربان الوجه ومذبح البخور

 
الكهنة اليت صارت الفئة اإلدارية  وقد لعب هذا اهليكل، مثله مثل سابقه، دوراً أساسياً يف إسباغ شرعية على فئة

وألن النظام امللكي مل يسترجع، فقد اكتسبت النخبة الكهنوتية والعبادة  .الفارسية) أو يهودا(يهود األساسية يف مقاطعة 
أنطيوخوس الرابع هذا  وقد ب. أمهية خاصة، وأصبح استرجاع امللكية جزءاً من عامل آخر األيام وحسب القربانية
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ويقال إن خلفاءه قدموا أواين اهليكل للمعبد اليهودي يف  .اهليكل يف القرن الثاين قبل امليالد، وبىن فيه مذحباً لزيوس
 التمرد احلشموين، أعاد املتمردون تكريس اهليكل ووضعت فيه أوان وأدخلوا عليه بعض وعند اندالع. أنطاكية

  .وقد اجتاحه بوميب، وبه كراسوس بعد ذلك. التعديالت

 

  "الهيكل الثاني"هيكل هيرود 

"Herod's  Temple "Second Temple  

حاكماً رومانياً حيمل  الذي عينه الرومان ملكاً، أي) م4م  . ق27(هو اهليكل الذي بناه امللك هريود  »هيكل هريود«
بعض األحيان يستخدم هذا املصطلح األخري لإلشارة إىل  ويف. »اهليكل الثاين«ويشار إىل هذا اهليكل بأنه » ملك«لقب 

 وإن كان هذا املصطلح األخري يشري عادةً إىل(وبذا يكون هيكل هريود اهليكل الثالث  اهليكل الذي أسسه زروبابل،

العرش، وجد هيكل زروبابل  وحينما اعتلى هريود). اهليكل الذي سيشيد يف آخر األيام مع بداية العصر املشيحاين
الوقت نفسه معبداً آلهلة مدينة روما حىت قرر أن يبين يف  متواضعاً للغاية، فقرر بناء هيكل آخر إلرضاء اليهود، ولكنه

 ويبدو أن هذا املعبد الروماين الوثين كان ال خيتلف كثرياً يف بنيته. ويثبت والءه له ينال رضا اإلمرباطور أوغسطس

اهليكل القدمي واستمر العمل يف  م، فهدم. ق19  20وقد بدأ هريود يف بناء اهليكل عام . املعمارية عن اهليكل اليهودي
، بل كانت ال تزال هناك حاجة إىل )م64(البناء حىت عهد أجريبا الثاين  البناء وقتاً طويالً، فمات دون إمتامه، واستمر

أي لزيادة هيبة ) وملا كانت أهداف اهليكل دنيوية إىل حد كبري. م70األخرية حينما هدمه تيتوس عام  اللمسات
وقد . بين اهليكل على الطراز اليوناين الروماين السائد الدولة، ولذلك فقد، فإننا جند أن التركيز كان على رموز )الدولة

 5050ليضم مساحة واسعة، فبىن سلسلة من احلوائط مكونة من صفني من األعمدة طوهلما  وسع هريود نطاق اهليكل

 عدة خالل وميكن الوصول إىل اهليكل من.  قدما1025ً×1595×1520×915قدماً، تضم منطقة مساحتها 
وقد قام هريود بتوسيعه ). البرية(احلشموين  وكان مالصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناه سيمون. بوابات وأربعة جسور

وكان السور يضم أروقة . روما مارك أنطوين، وكانت حتتله حامية رومانية وإصالحه وأعاد تسميته، فنسبه إىل قيصر
ناتئ نصف  مبىن روماين مستطيل يف أحد طرفيه جزء(ى شكل بازيليكا الرواق امللكي الذي كان عل معمدة أكربها

حيولون العمالت إىل الشيكل املقدس الذي  كان يتجمع فيه التجار الذين يبيعون ذبائح القرابني والصرافون الذين) دائري
ألن غري اليهود كان » غيارساحة األ«داخل هذه األسوار مباشرة ما يسمى  وكان هناك. كان على اليهود دفعه للهيكل

يفصل  مث تتواىل الساحات األخرى على هيئة مصاطب، وكان هناك حائط شبكي حجري. بالدخول فيها مسموحاً هلم
  .ساحة األغيار عن اهليكل نفسه

 
 خمطط األرقام تقابل تلك املوجودة يف) (1(» البوابة اجلميلة«بوابة تسمى  وكان ميكن الوصول إىل اهليكل من خالل

  ).هريود هيكل
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) 4(واملصابني بالربص ) 3(حجرات لألخشاب  اليت كان حييط ا أربع) 2(تليها الساحة األمامية وهي ساحة النساء 

» بوابة نيكانور«يؤدي إىل بوابة تسمى ) 7(له اثنتا عشرة درجة  وكان هناك سلم). 6(والزيوت ) 5(واملنذورين 

أناشيدهم  يقفون على هذه الدرجات وينشدون) الالويون(وكان الكهنة ). 8(» رنثيةالبوابة الكو» مساها يوسيفوس
يسار الداخل، كانت هناك غرفة مصنوعة  ويف أقصى). 9(وبعد ذلك، ساحة اليسرائيليني أو الرجال . فتشاهدهم النساء

 أيضاً، كان هناك املذبح وبعد ذلك، على اليسار). 10(السنهدرين  من احلجر املنحوت، وهي اليت كان جيتمع فيها
يؤدي  (14) يف منتصفها سلم) 13(ويقابله ساحة الكهنة ) 12(وكان على اليمني مكان الذبح  .(11) لتقدمي القرابني

شعائر العبادة القربانية تتم يف ساحة  وكانت بعض. يغتسل فيه الكهنة) 15(إىل اهليكل نفسه، وعلى يساره مغسل 
وحينما كان باب اهليكل ). 16(األبيض يزينه رواق معمد يف واجهته  بنياً من الرخاموكان اهليكل نفسه م. الكهنة

) 17(البهو املقدس  وكان هيكل هريود، مثله مثل اهليكل األول، مقسماً إىل. الناس أن يروا احلرم يفتح، كان بوسع

وكان سقفه . ومائدة خبز الوجه ومذبح البخوراملينوراه،  وحيتوي البهو املقدس على مشعدانات). 18(وقدس األقداس 
ومل يكن . وكان مزوداً بنوافذ على عكس قدس األقداس الذي كان مظلماً وخاوياً .من خشب األرز املطعم بالذهب

والوصف . أشرنا إليه الغريب أو حائط املبكى جزءاً من اهليكل نفسه وإمنا كان جزءاً من سوره اخلارجي الذي احلائط
وقد هدم . األوصاف اليت وردت يف كتب املدراش وهو خمتلف عن. هليكل هريود هو الذي ورد عند يوسيفوسالسابق 

  .م70تيتوس اهليكل الثاين عام 
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 الهيكل الثاني 

Second Temple  

  .إىل هيكل هريود الذي هدمه تيتوس» اهليكل الثاين«بتعبري  يشار
 

  الهيكل الثالث

Third Temple  

 يف آخر ديين يهودي، يشري إىل عودة اليهود بقيادة املاشيح إىل صهيون إلعادة بناء اهليكل مصطلح» اهليكل الثالث»

الذي هدمه نبوختنصر، والثاين هو هيكل  إذ أن األول هو هيكل سليمان» اهليكل الثالث«ويشار إىل ذلك بتعبري . األيام
الذي سيبىن يف العصر املشيحاين، وبالتايل فهو مرتبط بالرؤى األخروية ال  هريود الذي هدمه تيتوس، والثالث واألخري هو

وبالتايل، . هوالعودة املشيحانية لمن الصهاينة هذه الرؤية وجعلوا االستيطان الصهيوينومع هذا، فقد ع. اإلنساين بالتاريخ
ويستخدم هذا املصطلح، يف أحيان نادرة، لإلشارة إىل . الكومنولث الثالث فإن الدولة الصهيونية هي اهليكل الثالث أو

  .ود ليبين هيكلهباعتبار أن اهليكل الثاين هو هيكل زروبابل الذي هدمه هري هيكل هريود

 

  مراسم العبادة في الهيكل

Temple Rituals  

ففي كل صباح، كان  .مراسم العبادة يف اهليكل ختتلف من فترة إىل أخرى، ولكن مالحمها األساسية ظلت ثابتة كانت
املكونة من ) اجلديدة(ذلك، كانت تقدم قرابني اليوم  وبعد. أحد الكهنة ينظف ضريح القرابني من الرماد مث يذكي النريان

 يدخل البهو املقدس، وينظف الشمعدانات، وحيرق) أو من ينوب عنه(الكاهن األعظم  وكان. حمل وخبز ومشروبات

كان هذا هو . الشعائر تعاد من جديد وعند الغروب، كانت معظم. البخور على مذبح البخور، ويقدم قربان خبز الوجه
وكان الكاهن األعظم يدخل قدس األقداس يف يوم الغفران، . يوم السبت ابني يف األعياد ويفالنمط السائد للعبادة والقر

والشعب  يهوه ميثل ذروة هذه العبادة، حيث كانت هذه اللحظة تشكل نقطة التماس بني اإلله وكان التفوه باسم
  .واألرض، فهي النقطة اليت يتجسد فيها احللول الكامل

 
املؤسسات القومية السياسية،  ركزية تدور يف إطار حلويل، ولذا يالحظ أن القداسة تتغلغل متاماً يفالقربانية امل والعبادة

القربانية املركزية مها التعبري املتعني عن تداخل املطلق والنسيب  والعبادة) امللحق بالقصر امللكي(وكان املعبد املركزي 
يالحظ أن تأسيس األسر املالكة  متداخلة متاماً مع الشرعية الدينية، ولذاوقد كانت الشرعية السياسية . والزمين واملقدس
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ومل يشكل العربانيون القدامى . مركزي حىت ميكنها تركيز السلطة يف الشرق األدىن القدمي يصاحبه دائماً تأسيس معبد
للحلول اإلهلي  واضح واملتجسداستثناء من القاعدة، فقد مت تأسيس اهليكل املركزي ليصبح الرمز ال )مجاعة يسرائيل(

. يستند إىل اهليكل) نسبة إىل داود(األسرة الداودية  فكان حكم. وللشرعية الدينية اليت كان حيتاج إليها النظام السياسي

 كان اهليكل يعطي الدولة اجلديدة هيبة أمام الزوار األجانب، ويؤكد هلم شرعية النظام وعلى مستوى العالقات الدولية،

  .مبوافقة الكهنة، ويهوه بطبيعة احلال ، كما أن هيمنة الدولة العربانية على بعض املناطق ااورة هلا كان يتماجلديد
 

ملوارد الدولة أيضاً، وقد كانت القرابني من أهم هذه املوارد إىل جانب الضرائب  وكان تركيز العبادة القربانية تركيزاً
شيكل كل عام  يع رعاياه حبيث كان على كل ذكر يهودي أن يدفع نصفالرؤوس اليت فرضها سليمان على مج وجزية

وكان اهليكل، شأنه شأن كثري من . بعد تأسيسه هلذا، مل يسمح بتقدمي أية قرابني خارج اهليكل). وهو الشيكل املقدس(
رابني، كما كانت تحفَظ فيه يضع فيه األثرياء نقودهم ويرسلون إليه النذور والق اهلياكل يف الشرق األدىن القدمي، مصرفاً

  .الدولة وطنافسها رموز
 

، وأشار إليه يهودا »املصرف القومي« ديورانت بأنه  وقد استمر هذا الوضع مع هيكل هريود الذي أشار إليه ول
 حيث كان يوجد الباعة وجتار املاشية والصيارفة، وكان هذا هو سر غضب السيد ٬« السوق/اهليكل«مينوهني بأنه 

  .سيح عند زيارته للهيكلامل

 
 ، فإننا جند أن القوات)مث اململكة اجلنوبية(القومي للدولة العربانية املتحدة  وملا كان اهليكل هو اخلزانة القومية أو املصرف

  .ضرب الشرعية السياسية الغازية كانت حتاول به أثناء احلروب كجزء من احلرب االقتصادية وكجزء من حماولة
 

يترأسهم الكاهن األعظم، وهو ما جعل فئة الكهنة من أكثر الفئات  هنة الالويون يقومون على خدمة اهليكل،وكان الك
الفريسيني، فكانت  أما فرقة. الصدوقيني تعبر عن مصاحل هذه الفئة وتدافع عن عبادة اهليكل القربانية وكانت فرقة. نفوذاً

اليهودية املستقلة ألا حتقق انفصال اليهودية عن اهليكل  د إنشاء املعابدولذا، فقد كانت هذه الفرقة تؤي. متثل املعارضة
  .والكهنة

 
  .أو اجلبعونيني يقوم باألعمال الوضيعة جمموعة من عبيد اهليكل يف هيكل سليمان يشار إليهم بالنثينيم وكان

 

  قدس األقداس

Holy of Holies  

«تقابله يف العربية كلمة» قدس األقداس«مصطلح  ، أي أن اإلله تكلم »تكلم«مبعىن  ، ويبدو أا من أصل عربي»دبري 
وقدس األقداس عبارة عن مكعب حجري مصمت . القدس وهو أقدس األماكن يف هيكل. وأعطى املشورة والوحي
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 وكان قدس األقداس يضم تابوت. يف هيكل سليمان» اهليكل«اجلزء املسمى  أقيم على مستوى أعلى من) بدون نوافذ(

تظهر يف الرسوم  والذي كان يزينه مالكان يشبهان املالئكة اليت) مثل قدس األقداس يف خيمة االجتماع متاماً(العهد 
واألوعية املقدسة واألدوات (قام بتصميم هذين املالكني  وقد. البابلية، ورمبا كان هلما وجهان بشريان مثل تلك الرسوم

إىل الفن  ورمبا نفِّذ التمثال يف هيكل هريود بشكل أقرب. حريام ملك صورفنان من صور بأمر  )الطقوسية األخرى
التماثيل املنحوتة، فكان املالك احلارس يتخذ شكل  التجريدي، دون تفاصيل واقعية، وذلك احتراماً لنهي التوراة عن اختاذ

ان بأن اليهود يعبدون يف قدس ورمبا جاء من هنا االعتقاد الشعيب لدى الروم .كتلة وسطى حيف ا جناحان مدببان
األذنني الطويلتني،  بني اجلناحني كرأس محار بني) كروب(صنماً على شكل رأس محار إذ بدا هلم جسم املالك  األقداس

الوثين التمثيلي والفن العربي الذي كان قد بدأ مييل حنو  وذلك إذا وضعنا يف احلسبان الفرق الشاسع بني الفن الروماين
  .احلضارات السامية  هو احلال يفالتجريد كما

 
. حتل يف هذا التابوت) الشخيناه(يهوه وإلوهيم، وأن روح اإلله  وكان التصور السائد أن املالكني مها رمز المسي اإلله

 ومل يكن يدخله سوى كبري الكهنة يف. عن بقية اهليكل ستارة وسلسلة من الذهب أو باب وكان يفصل قدس األقداس

ولعل التأثري املصري (أو زمان  الذي ال يستطيع أحد أن يتفوه به يف أي مكان) يهوه(يتفوه باسم اإلله يوم الغفران ل
فلسطني توجد يف مركز الدنيا والقدس يف وسط فلسطني، واهليكل يف  وجاء يف األجاداه أن). واضح يف هذه العادة
أمامه حجر  اس يقع يف وسط الدنيا متاماً ويوجدقدس األقداس يف وسط اهليكل، أي أن قدس األقد وسط القدس، ويقع

ويعتبر قدس . يف مسجد الصخرة ويزعم بعض احلاخامات أن حجر األساس هو الصخرة الشريفة املوجودة. األساس
  .السماء السابعة األقداس، يف التأمالت الكونية اليت ختص اهليكل،

 
حيق هلم أن تطأه أقدامهم، لذا فإنه يحرم عليهم أن يذهبوا  ود والوملا كان قدس األقداس أكثر األماكن قداسة لدى اليه

املوضع  أو هضبة احلرم اليت يوجد فيها املسجد األقصى، وذلك حىت ال يدوسوا على) املقدس جبل بيت(إىل جبل موريا 
مكان قدس ) قةعلى وجه الد) ويزعم شلومو جورين أن أحباثه قد حددت. القدمي لقدس األقداس عن طريق اخلطأ

  .األقداس، ومن مث حيق لليهود دخول منطقة املسجد األقصى
 

  جبل الهيكل

Temple Mount  

. »احلرم هضبة«ويشار إليه يف الدراسات العربية مبصطلح . »هر هبايت«يقابله يف العربية تعبري  مصطلح» جبل اهليكل«

ويذهب اليهود إىل أن . القدس منطقة يف جنوب شرقي، وهي »جبل بيت املقدس«و» جبل موريا«كما يقال له أيضاً 
وتعتبر هذه البقعة . تضحية إبراهيم بإسحق متت على هذا اجلبل اهليكلني األول والثاين قد شيدا على هذه اهلضبة، وأن

هارة اليت حتتاج الط ومن مث، فإم ال ميكنهم دخوهلا إال بعد تطبيق بعض شعائر. بالنسبة إىل اليهود أكثر األماكن قداسة
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احلاضر، ومن مث يذهب معظم فقهاء اليهود إىل أن من احملرم  إقامتها إىل رماد البقرة احلمراء، وهو أمر مستحيل يف الوقت
  .املنطقة على اليهود دخول هذه

 
  .املسجد األقصى ومسجد القبة: أمهها ويوجد يف هذه املنطقة ما يزيد على مائة أثر إسالمي، من

 

  الحج

Pilgrimage  

ولذا، فإن . الفصح، وعيد األسابيع، وعيد املظال عيد: يتعين على كل يهودي أن حيج ثالث مرات يف العام إىل القدس
ثالث مرات يف السنة حيضر مجيع «) 16/16تثنية (وقد جاء يف العهد القدمي  .»أعياد احلج«هذه األعياد تسمى 

وال حيضروا أمام  وعيد األسابيع وعيد املظال،] الفصح[ذي خيتاره يف عيد الفطري الرب إهلك يف املكان ال ذكورك أمام
يقابلها يف العربية كلمة » الشواء«(للهيكل  ولذلك، كان اليهود يقدمون يف حجهم قرباناً مشوياً. »اإلله فارغني 

  . يبقى منه شيء للكهنةحيث كان يشوى إىل أن حيترق متاماً فال )»هولوكوست«ويف اليونانية كلمة » شواه«
 

القدس،  ولكن حينما دخل داود إىل. »شيلوه«يف بادئ األمر حيجون إىل مكان غري القدس يسمى  وكان اليهود
وقد أسس ملوك اململكة . يسرائيل أصبحت القدس مكان العبادة اليسرائيلية واملكان الذي حيج إليه أعضاء مجاعة

القدس يف اململكة اجلنوبية، كما أن أونياس بىن هيكالً يف مصر للغرض  ن اململكة إىلالشمالية هيكالً حىت ال حيج أحد م
يف األيام  وقد توقف احلج متاماً بعد هدم اهليكل، ومع هذا استمر بعض اليهود يف احلج. البطاملة نفسه بإيعاز من

أما اآلن، فال يؤدي . ت تأثري القرائنيحت وقد بعثت فكرة احلج يف العصور الوسطى. املذكورة، وخصوصاً يف عيد املظال
  .والورع فريضة احلج سوى املغالني يف التقوى

 

  هدم الهيكل

Des truction of the Temple  

م، وإن كان من املعروف أن نبوختنصر 70عام  عادةً إىل عملية هدم اهليكل على يد تيتوس» هدم اهليكل«تشري عبارة 
وقد هدم . م، ليعيد تشييده مرة أخرى. ق19  20هريود هدمه عام   كما أن.م. ق586كان قد هدمه من قبل عام 

يذهب  لكن هناك من. الفقهية اليهودية، يف التاسع من آب، ولذا يصوم اليهود يف ذلك اليوم اهليكل، حسب الكتابات
هليكل بدأ يف التاسع الكتابات إن هدم ا وحلسم هذا التناقض، تقول هذه.  آب10 أو حىت 7إىل أن هدم اهليكل مت يف 

الصهيونية، واملتأثرة ا، إىل أن هدم اهليكل على يد الرومان هو الذي  وتذهب الكتابات. من آب وانتهى يف العاشر منه
كان قد بدأ قبل ذلك  تشتت اليهود يف املنفى على هيئة أقليات، مع أن انتشار اليهود يف بقاع األرض كافة تسبب يف

  .يفوق بكثري عددهم داخلها قبل هدم اهليكل والواقع أن جمموع اليهود خارج فلسطني كان. ربزمن طويل وبدون قس
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اهليكل وبه، إذ نهب عدة مرات قبل هدمه، فقد نهب مثالً على يد شيشنق  وجتب مالحظة الفرق بني عملييت هدم

اهليكل كان  ات اليهود أن هدمويرى بعض حاخام. ومرة أخرى على يد يوآش ملك اململكة الشمالية فرعون مصر،
يرون أن ذنب اليهود األكرب هو إنكارهم  وهذا الرأي يأخذ به املسيحيون، حيث. عقاباً هلم على ما اقترفوه من ذنوب

، ولكننا نفضل تعبري »خراب اهليكل«إىل هدم اهليكل بتعبريات أخرى مثل  ويشار. أن املسيح عيسى بن مرمي هو املاشيح
اليت تستخدم لإلشارة » حوربان» ويف الكتابات العربية، يشار إىل ختريب اهليكل بكلمة .حلياده النسيب »هدم اهليكل«

  .ليهود أوربا إىل أي دمار يلحق باليهود، ومن ذلك اإلبادة النازية
 

 خراب الهيكل 

Des truction of the Temple  

  .»هدم اهليكل«هو » خراب اهليكل«
 

  نهب الهيكل

Pillage of the Temple  

والنقود، ويودع األثرياء نقودهم فيه،  اهليكل يعد املصرف القومي للدولة العربانية، يرسل إليه العربانيون القرابني كان
ولذا، كانت القوات الغازية حتاول، أثناء احلروب، ). مثل مشعدان املينوراه) كما كانت تحفَظ فيه رموز الدولة وطنافسها

شيشنق األول فرعون  وقد هجم. نوع من احلرب االقتصادية وكنوع من حماولة ضرب الشرعية السياسيةاهليكل ك ب
كما به يوآش ملك . ملوك آرام دمشق ، وكذا بن هدد، وملوك آخرون من)917  918(مصر على اهليكل وبه 

ياناً إىل أَخذ بعض طنافسه ليدفعوا اململكة اجلنوبية كانوا يضطرون أح بل إن ملوك). 784  800(اململكة الشمالية 
الذي أخذ الذهب من  )698  727(وهذا ما فعله حزقيا . املفروضة عليهم من قبل اإلمرباطوريات املهمينة اجلزية

  .اهليكل أبواب اهليكل لدفع اجلزية لسناخريب الذي قام فيما بعد بنهب
 

، وكذلك بعض األواين »حبر النحاس«املسمى  ل الوعاءثريان اهليكل اليت كانت حتم) 727 - 743(وقد أعطى آحاز 
، فقد كسره الكلدانيون، ومحلوا قطعه )أي الوعاء(أما حبر النحاس نفسه  .األخرى املخصصة للهيكل، جزيةً مللك آشور

ه أنطيوخوس الرابع فقد ب أما اهليكل الثاين،. بابل، لكن هذه احلادثة األخرية هي من قبيل هدم اهليكل ال به املعدنية إىل
  ).م. ق55حوايل (وبه قنصل سوريا الروماين كراسوس  ، وبىن فيه مذحباً لزيوس، كما اجتاحه بوميب)164  175(
 

  إعادة بناء الهيكل
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Rebuilding the Temple  

  :تستخدم مبعنيني» إعادة بناء اهليكل«عبارة 
 
اهليكل » ، ومن ثَم فإنه يسمى)م. ق538(رسوم قورش األمخيين بعد عودة اليهود من بابل مب  إعادة بناء اهليكل 1

الفرس دارا األول أمراً باالستمرار يف بناء  وقد أصدر ملك. متييزاً له عن اهليكل األول الذي هدمه نبوختنصر» الثاين
 اقع أن استخدام العبارةوالو. املقيمة يف أرض فلسطني على عملية إعادة البناء هذه اهليكل بعد أن اعترضت بعض األقوام

  :ذه الصورة أمر نادر، إذ أن االستخدام األكثر شيوعاً يشري إىل
 

وهذا هو اهليكل الثالث . املاشيح إعادة بناء اهليكل بعد عودة الشعب اليهودي إىل صهيون، يف آخر األيام، حتت قيادة  2
  .وهدمه تيتوس باعتبار أن اهليكل الثاين هو الذي بناه هريود

 
وهلذا، فقد مت تدوين . وتقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرى ويذهب الفقه اليهودي إىل أن اهليكل البد أن يعاد بناؤه

ولكن اآلراء . اهليكل ويتلو اليهود يف صلوام أدعية من أجل إعادة بناء. التلمود مع وصف دقيق للهيكل هذه الشعائر يف
والرأي الفقهي الغالب هو أن اليهود يتعين . املستقبل وعد وكيفية بناء اهليكل يفتتضارب، مع هذا، حول مسألة م

 العصر املشيحاين مبشيئة اإلله، وحينئذ ميكنهم أن يشرعوا يف بنائه، ومن مث جيب أال علىهم أن ينتظروا إىل أن حيل

). دحيكات هاكتس(والتعجيل بالنهاية  ة،يتعجل اليهود األمور ويقوموا بإعادة بنائه، فمثل هذا الفعل من قبيل اهلرطق

بأيد بشرية، كما يذهب راشي إىل أن اهليكل الثالث سيرتل كامالً من  ويذهب موسى بن ميمون إىل أن اهليكل لن يبنى
أن يتم تطهريهم  فقهاء اليهود أن مجيع اليهود مدنسون اآلن، بسبب مالمستهم املوتى أو املقابر، والبد ويرى. السماء

بسبب عدم وجود الرماد (طاهرين، بل يستحيل تطهريهم  غري) مجيعاً(وملا كان اليهود . د البقرة الصغرية احلمراءبرما
ال تزال طاهرة، فإن دخول أي يهودي ) جبل موريا أو هضبة احلرم(أرض اهليكل  ، وحيث إن)املطلوب هلذه العملية

وملا كان مكانه . قدس األقداس  الطاهر منهم، يحرم عليه دخولويضاف إىل هذا أن مجيع اليهود، حىت. يعد خطيئة إليها
وهلذا، فإن دخول اليهود إىل هذه . قدما أحدهم هذه البقعة غري معروف ألحد على وجه الدقة، فإن من احملتمل أن تطأ

أن يتم بعد  دة القربانية البدالفقه اليهودي كذلك أن تقدمي القرابني أمر حمرم ألن استعادة العبا ويف. املنطقة حمرم متاماً
  .عودة املاشيح اليت ستتم مبشيئة اإلله

 
 يذهب إىل نقيض ذلك، حيث يرى أن اليهود يتعين علىهم إقامة بناء مؤقت قبل العصر ولكن هناك رأياً فقهياً

 من أحكام الشرع جزءاً املشيحاين، وأنه حيل لليهود دخول منطقة جبل موريا، لكن هذا هو رأي األقلية ومل يصبح
  .اليهودية كتركيب جيولوجي ولكن هذا الرأي ظل مدوناً مطروحاً بسبب طبيعة. اليهودي
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التركيبة اجليولوجية، فوصفوا الرؤية احلاخامية األرثوذكسية بالسلبية،  وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض داخل
وبالتايل يستطيع  شلومو جورين أنه حدد مكان قدس األقداس،وقد أعلن احلاخام . زمام األمور يف أيديهم وقرروا أخذ

  .اليهود زيارة جبل موريا

 
أن  اليهودية املختلفة يف العصر احلديث يف مسألة إعادة بناء اهليكل، ميكننا منذ البداية وميكننا اآلن أن نعرض لرأي الفرق
وقد حذف . مث إعادة بناء اهليكل عودة الفعلية ومنأما غري الصهاينة، فيعارضون ال. نقسمهم إىل صهاينة وغري صهاينة

، منذ عام »املعبد«اإلجنليزية، أي  «Temple متبل«ويستعملون كلمة  اإلصالحيون األدعية اخلاصة بإعادة بناء اهليكل،
اهليكل وأن  وهم، يف الواقع، يقصدون أن املعبد، أينما وجد، حلّ حمل اهليكل،. اهلياكل اليهودية  لإلشارة إىل1818

لإلشارة إىل املعبد اليهودي، » سيناجوج«اليونانية  أما األرثوذكس، فيفضلون استخدام الكلمة. لن يتم استرجاعه أبداً
 وقد احتفظ األرثوذكس باألدعية اخلاصة. الداللة، ال تشري إال إىل هيكل القدس حمددة» هيكل«على أن تظل كلمة 

أما بالنسبة إىل . بعودة املاشيح دة، بالنسبة إىل األرثوذكس، مسألة مرتبطةوتظل العو. بالعودة، وتبعهم احملافظون
  .املثايل احملافظني، فهي تشبه ااز والتطلع الطوباوي

 
ويف . صهاينة الدينيني وصهاينة دينيني: قسمني أما الصهاينة، فينقسمون يف موقفهم من قضية إعادة بناء اهليكل إىل

من  ولذا، فهم ينظرون إىل القضية. كثرياً بالعبادة القربانية، وال بإعادة بناء اهليكل ول ال يكترثالواقع، فإن الفريق األ
هوس ديين يهدد املُستوطَن الصهيوين  منظور عملي، ويرون أن حماولة الصهاينة املتدينني إعادة بناء اهليكل هي مسألة

دة بناء اهليكل ال تتمتع بشعبية كبرية داخل إسرائيل اليت مسألة إعا ومن مث، جند أن. باخلطر دون عائد مادي ملموس
إىل ) القدس عمدة(وقد أشار تيدي كوليك . تعاين من  واحد من أعلى مستويات العلمنة يف العامل تتمتع ب  أو

دجال يسريون يف خط شبتاي تسفي؛ ذلك املاشيح ال املهووسني الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء اهليكل، وبين أم
القرن السابع عشر، ووعدهم بالعودة إىل فلسطني، وعين بعض أتباعه حكاماً لألرض،  الذي أهلب محاس معظم اليهود يف

وقد عارض . تفق منها قط انتهت احلركة بالفشل، األمر الذي رج اليهودية رجاً من أساسها وألقى ا يف أزمة مل مث
  .اهليكل الثالث قداس، مسألة وضع أساساحلاخام جورين، صاحب فتوى موقع قدس األ

 
خمتلف، فمسألة إعادة بناء اهليكل مسألة ذات أمهية مركزية  املسألة من منظور) املتطرفون(ويرى الصهاينة املتدينون 
. يةعلم يركزون جلَّ اهتمامهم على هذه العملية، والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست بالنسبة إليهم، ولذا فإم

بناء اهليكل، وهدم اآلثار اإلسالمية املوجودة  والواقع أن كثرياً من املنظمات اإلرهابية الصهيونية اجلديدة قد جعلت إعادة
  .يف هذا املوقع، من أهم أهدافها

 
املقدسة اإلسالمية يف القدس، أو  وقد قامت عدة حماوالت من جانب اجلماعات الصهيونية تستهدف تفجري األماكن

، اليت ميوهلا »أمناء جبل اهليكل«وهناك منظمة يهودية تسمى . اجلو رقها، بل ضبطت مؤامرة إللقاء القنابل عليها منح
وتقود عضو  .تري رايزوفر، جعلت بناء اهليكل الثالث هدفها األساسي) املسيحي األصويل(األمريكي  املليونري
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من املسجد األقصى ومسجد الصخرة هي  ة اليت يوجد عليها اآلن كلٌالكنيست جيؤاله كوهني محلة لتأكيد أن املنطق
وقد أُسست مدرستان تلموديتان عاليتان . فلليهود حقوق مطلقة فيها املنطقة اليت كان يوجد عليها اهليكل، ومن مث

وإحدى . اهليكل الثالث ناءاملبكى لتدريب مائيت طالب على شعائر العبادة القربانية، ليقوموا ا عند ب بالقرب من حائط
وقد بدأت . األساسية حماولة التعجيل بإعادة بناء اهليكل ، وظيفتها)يشيفات هبايت: بالعربية(هذه املدارس، معهد اهليكل 

إىل  العبادة القربانية، وانتهت من مثان وثالثني منها مت وضعها يف متحف، وهي يف سبيلها هذه املدرسة يف إعداد أدوات
اخلاصة بالكهنة حىت متكن اإلجابة عن  وتوجد مجاعات أخرى تدرس شجرات العائالت. مس والستني الباقيةإعداد اخل

 مؤمتر يضم اليهود الذين يعتقدون أم من نسل 1990القرابني؟ وقد عقد عام  من منهم املُؤهل لتقدمي: سؤال نصه
أكرب حجماً يتكلف مليون  هيكل، وينوون أن يبنوا جمسماً آخروهناك يف فندق اهليكل يف القدس جمسم مصغر لل .الكهنة

 .دوالر يتم مجعها من يهود العامل دون سواهم

 
رئيس اجلماعة املدعو  قامت مجاعة أمناء جبل اهليكل بوضع حجر األساس للهيكل الثالث يف احتفال حتت إشراف وقد

، كاهن يرتدي مالبس 1989عام  كتوبروقد حضر االحتفال، الذي جرى يف منتصف شهر أ. جرشوم ساملون
وقد استخدموا يف . خيوط جمدولة مت إعدادها يف معهد اهليكل كهنوتية خاصة مصنوعة من الكتان املغزول باليد من ستة

فحجمه  ٬أما حجر األساس نفسه. الشعائرية، وبوق الشوفار، وأدوات موسيقية مثل األكورديون االحتفال بعض األواين
وقد ). كما تتطلب الشعائر(حديدية   قام حفاران يهوديان من القدس بإعداده دون استخدام أية أدواتمتر مكعب، وقد

حائط املبكى، ولكن الشرطة اإلسرائيلية تصدت هلم فحمل احلجر  حاولوا الوصول باحلجر إىل ساحة حائط الرباق عند
أعضاء املؤسسة  ويساند أمناء جبل اهليكل بعض. هوتتجه النية إىل زراعة حديقة حول. وأُودع فيه إىل خمزن احلفارين
  .الدينية يف إسرائيل

 
اهليكل، فإننا جند أن بعض األطروحات اليت صنفت يف املاضي باعتبارها دينية  ورغم هذا االنقسام، بشأن إعادة بناء

! األحزاب املعتدلة امجومتطرفة، صارت مقبولة بل أصبحت جزءاً من اخلطاب السياسي الصهيوين، أو ضمن بر مهووسة

تؤيد كلها بعد قليل إعادة بناء اهليكل ) واألغلبية امللحدة األقلية املتدينة(ولذا فليس من املستبعد أن جند مجيع الصهاينة 
  .للعقيدة الصهيونية ال تكتمل بدونه باعتباره أمراً أساسياً

 
 1990وقد عقد مؤمتر عام . لعودة الثانية للمسيحاهليكل هو الشرط األساسي ل ويرى املسيحيون األصوليون أن بناء

العصر احلديث إعادة بناء  وزارة األديان يف إسرائيل ملناقشة هذه القضية، ولتقرير ما إذا كان على اليهود يف حتت رعاية
 .اهليكل

 

  حائط المبكى

Wailing Wall  
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، أي »كوتيل معرايف«يف العربية  ويقابلهاإلجنليزي  «Wailing Wall ويلنج وول«ترمجة لتعبري » حائط املبكى«
، ويقال إنه جزء من السور اخلارجي الذي بناه هريود »الرباق حائط«، والذي يسميه املسلمون العرب »احلائط الغريب«

لغ احلاضر، ويب ويعتبر هذا احلائط من أقدس األماكن الدينية عند اليهود يف الوقت. امللحقة به ليحيط باهليكل واملباين
ألن الصلوات حوله » حائط املبكى«احلائط باسم  وقد سمي هذا. أما ارتفاعه فهو ستون قدماً. طوله مائة وستني قدماً

األساطري اليهودية أن احلائط نفسه يذرف الدموع يف التاسع من آب، وهو  ولقد جاء يف. تأخذ شكل عويل ونواح
  .قام فيه تيتوس دم اهليكل التاريخ الذي

 
. موقع اهليكل املهدم، ال احلائط، مركزاً للتطلعات الدينية اليهودية ذ القضاء على مترد بركوخبا ضد الرومان، صارومن

حائط اهليكل «إىل  الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من احلائط غري معروف، فاملصادر املدراشية تشري لكن التاريخ
تتركه احلضرة اإلهلية البتة، ومن مث فهو حائط أزيل مل يتهدم  ائط املشار إليه ال، ولكن هذا احل»احلائط الغريب«أو » الغريب

كان اهليكل  وملا. أن اإلشارة مل تكن إىل حائط املبكى، وإمنا إىل احلائط الغريب لقدس األقداس ومن الواضح. ولن يهدم
  .قد هدم بالفعل، فالبد أن احلديث كان حيمل مدلوالً رمزياً وحسب

 
تالحظ ارتباطهم مبوقع اهليكل  )حىت القرن السادس عشر(لواقع أن كل املصادر اليت تتحدث عن يهود القدس وا

مل ) القرن الثالث عشر(كما أن الكاتب اليهودي حنمانيدس  .وحسب، وال توجد أية إشارة حمددة إىل احلائط الغريب
 ، ومل يأت له ذكر أيضاً يف املصادر اليهودية اليت1267التفصيلي ملوقع اهليكل عام  يذكر احلائط الغريب يف وصفه

خاصة ابتداًء من  ويبدو أن حائط املبكى قد أصبح حمل قداسة. تتضمن وصفاً للقدس حىت القرن اخلامس عشر
هذا ولعل . لواء الرتعة احللولية املتطرفة يف اليهودية م، يف أعقاب الفتح العثماين وبعد هجرة يهود املارانو حملة1520

متائم  فالرتعة احللولية، كما أسلفنا، تتبدى دائماً يف صورة تقديس األماكن واألشياء، من .يفسر بداية تقديس احلائط
هناك تشبه باملسلمني فيما خيص  كما أنه قد يكون. وأحجبة وحوائط، إمياناً بأن اإلله يتجلى يف كل كبرية وصغرية

الرمزي عن الشخيناه يف عالقتها باحلائط يكتسب مدلوالً  حديث احلاخاماتولذا، جند أن . الكعبة واحلجر األسود
وبدأت  اإلميان يف القرن التاسع عشر، وبدأ حائط املبكى يظهر يف فلكلور اجلماعات اليهودية، وقد تعمق هذا. حرفياً

جذوا الرتعة اإلمربيالية تغذي  عمليات احلفر والتنقيب األثري يف منطقة هضبة احلرم حول حائط املبكى اليت كانت
ومع هذا، فإن . صورة حائط املبكى يف الوجدان اليهودي والصهيوين وقد ترسخت. والديباجات املسيحية االسترجاعية

زيارته ويؤكد  ، الذي يعيش يف القدس على بعد أمتار من احلائط، يرفض)مجاعة الناطوري كارتا رئيس(احلاخام هريش 
  .ال حيلة من احليل السياسية للصهيونيةأن تقديس احلائط إن هو إ

 
كما حاولوا مع فلسطني كلها، ولعلهم يف  وقد حاول الصهاينة االستيالء على احلائط، عن طريق الشراء يف بادئ األمر،

ومن تلك احملاوالت . املكفيله وأن داود اشترى جرن أرونا اليبوسي هذا يرجعون إىل فكرة أن إبراهيم اشترى مغارة
 وقد حاول السري موسى مونتفيوري أن يستصدر. 1850شراء احلائط عام ) حاخام اهلند(اهللا   احلاخام عبدحماولة

، حاول البارون 1887ويف عام  .تصرحياً بوضع الكراسي أو املظالت الواقية من املطر أمام احلائط، ولكن طلبه رفض
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رح أن تشتري إدارة الوقف أرضاً أخرى باألموال اليت واقت روتشيلد شراء احلي ااور للحائط إلخالئه من السكان،
طلبه  ، وقد رفض)الترانسفري(السكان فيها، وهو حل حيمل كل مالمح احللول الصهيونية  ستحصل عليها، وتوطّن

 كما قام الصهاينة مبحاوالت. لشرائه وقبل احلرب العاملية األوىل، قام البنك األجنلو فلسطيين مبحاوالت جادة. كذلك

احلرم عن طريق تقدمي رشاوى، أوالً للحاج أمني احلسيين مفيت  لالستيالء على احلائط، أو التسلل إىل منطقة هضبة
عن  وغين. نصف مليون جنيه إسترليين، مث عرض على الشيخ سعيد العلمي مبلغ مليون دوالر فلسطني حيث عرضوا عليه

  . بقليل من النجاحالبيان أن هذه احملاوالت مل تكلَّل ال بكثري وال
 
مباشرة حينما كان  تكن حماوالت االستيالء تتم عن طريق العنف املايل وحسب، إذ كان العنف يأخذ أشكاالً ومل

كانت هذه احملاوالت يقابلها الرفض من قبل  وقد. الصهاينة حياولون تأكيد حقوقهم يف احلائط ويف هضبة احلرم
ومن أشهر االضطرابات اليت جنمت عن االحتكاك بني . االشتباكات بني الطرفني الفلسطينيني، األمر الذي كان يؤدي إىل

اليوم السابق  ، أو تلك اليت حدثت يف1922 سبتمرب 22اليهود والعرب تلك االضطرابات اليت حدثت يف  املستوطنني
 أن يزيل اإلجنليز ستارة إدارة الوقف على حني أصرت) 1928 سبتمرب 24يف (ليوم الغفران مث يف يوم الغفران نفسه 

. وقد قام ضابط بريطاين بإزالة الستارة. وضعوها ليفصلوا بني الرجال والنساء كان األرثوذكس قد) حميتساه(أو فاصالً 

ورغم . أمام احلائط  حني قام الصهاينة جبلب الكراسي واملصابيح والستائر ووضعوها1929االضطرابات عام  وتزايدت
وغريها من األشياء كانت دف إىل تغيري الوضع  د ذاته، فإن له داللة خطرية إذ أن الكراسيعدم أمهية احلدث يف ح

وقد ). حكومة االنتداب، أي ترك كل شيء يتعلق باألمور الدينية على ما هو عليه وهذه هي السياسة اليت تبنتها(القائم 
. حنو احلائط دت منظمة بيتار مظاهرة حني قا1929 أغسطس 15االضطرابات إىل أن جاء يوم الغفران يف  زادت

شهادات اليهود واملسلمني واملوظفني  وبعد هذه احلوادث، شكلت احلكومة اإلجنليزية جلنة حتقيق استمعت إىل
املالك الوحيد للحائط وللمناطق ااورة وأن اليهود ميكنهم الوصول إىل  الربيطانيني، وقد قررت اللجنة أن املسلمني هم

ستارة أو ما شابه ذلك من  وأال جيلبوا خيمة أو) الشوفار(اض الدينية فحسب، على أال ينفخوا يف البوق لألغر احلائط
وضعها مبقتضى األمر الواقع بالقرب من احلائط ال يترتب على  وقررت اللجنة أن أية أدوات عبادة حيق لليهود. أدوات

  .1947وقد استمرت املظاهرات حىت عام . اور لهلليهود يف احلائط أو يف الرصيف ا إنشائها أي حق عيين
 

القوات اإلسرائيلية بإزالة احلي ااور  ، فقامت1967وهذا احلائط يقع ضمن األراضي الفلسطينية اليت احتلت عام 
وأقامت أمامه ميداناً، وأصبح احلائط بؤرة اهتمام للمنظمات الصهيونية  للحائط، وكذلك كل البيوت املالصقة له،

باسم ) كوتيل :بالعربية(اليهود الالدينيون من هذا احلماس الديين، فيشريون إىل احلائط الغريب  ويسخر. ديدةاجل
من عمليات احلفر حول احلائط اليت أدت إىل  وتقوم الدولة الصهيونية بالعديد! ، أي املرقص الليلي الديين»ديسكوتيل«

  .تصدع اآلثار اإلسالمية
 

. العلمانيني واملتدينني ط إىل بؤرة جتمعت فيها مشاكل التجمع الصهيوين، خصوصاً الصراع احلاد بنيحتول احلائ وقد

اليت تفصل بني اجلنسني أثناء الصالة أمام حائط املبكى، إذ  ومن أهم القضايا اليت أثريت مؤخراً، قضية الفاصل أو الستارة
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اإلسرائيليني  ويشري بعض املؤرخني. حيون أن ال حاجة إليهابينما يرى الالدينيون واإلصال يطالب األرثوذكس بوضعها
اجلنسني، ومل تبدأ هذه املمارسة إال قبل هدم اهليكل  إىل أنه يف بداية فترة اهليكل الثاين، مل يكن هناك أي فصل بني

  .بسنوات قليلة

 
الكاملة يف الصالة مع  املساواةبعض النسوة اليهوديات من دعاة حركة التمركز حول األنثى باملطالبة ب وقد بدأت

وتالوة التوراة وحماولة ) الطاليت(بارتداء شال الصالة  يقمن» نساء من أجل احلائط«الرجال، وكون مجعية تسمى 
  .وهو ما حترمه الشريعة اليهودية االشتراك يف صالة اجلماعة،

 
وقام ناشر . دوات اإلباحية يف القدس بالقرب من احلائطيف بيع االت واأل وقد لوحظ أخرياً تزايد احملالت املتخصصة

فاستقبل استقباالً شبه رمسي أمام  هاوس اإلباحية بنشر طبعة عربية من جملته، وقام بزيارة إلسرائيل ذه املناسبة جملة بنت
  .اليهودية على هذا وقد احتجت اجلماعات الدينية! حائط املبكى

 

 الحائط الغربي 

Wes tern Wall  

  .»حائط املبكى«هو » احلائط الغريب«

 

  "شيكل"الوزنة 

Shekel  

املقياس الوزين الذي كان العربانيون  وهو. »شيقل«وكانت تنطق » الوزنة«أو » وزن«كلمة عربية تعين » شيكل«
العربانيني ويبدو أن نظام العمالت بني . الشيكل عملة فيما بعد وقد أصبح. القدامى يستخدمونه لوزن الذهب والفضة

الشيكل كعملة أيام  وقد شاع. البابلي، فالبابليون كانوا أهم الشعوب التجارية يف الشرق األدىن القدمي كان يتبع النظام
وحينما كان موسى حيصر عدد شعب . تقريباً وكان الشيكل، كوحدة وزن، يعادل ستة عشر جراماً. احلشمونيني

خروج (» املعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً يعطى تقدمة لإلله  ىلكل من اجتاز إ« يسرائيل، أراه اإلله أن 
. وقد فرض سليمان نصف شيكل يدفعه كل يهودي بالغ للهيكل. وخدمة خيمة االجتماع لصيانة) 14 30/13

ضعف الشيكل (مقدس  هذا التقليد بعد العودة من بابل، ففُرضت ضريبة لبناء اهليكل، وأصبح هناك شيكل وبعث
ومن االامات ). مركز العبادة القربانية(وتنقَل إىل اهليكل  عبارة عن جزية سنوية يدفعها يهود فلسطني والعامل) عاديال

 وبعد سقوط القدس، حول الرومان ضريبة. الروماين فالكوس أنه صادر بعض الشيكالت اليت وجهت ضد احلاكم

. األحكام اخلاصة بالشيكل ويتناول التلمود، يف أحد كتبه،. الشيكل إىل الفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود

  .وكذلك عملة إسرائيل ،»شيكل«واالشتراكات يف املنظمة الصهيونية العاملية تدعى 
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  "حالوقاه"الصدقة 

Halukka  

 تدفَع وهي الصدقة اليت كانت. »قسمة نصيب «العربية، واليت تعين » حالوقاه«هي املقابل العربي لكلمة » الصدقة«
وأصبحت . ، وصفد، وطربية)اخلليل(القدس، وحربون : املدن املقدسة األربع للعلماء اليهود املتفرغني للدراسة الدينية يف

اليهود الذين استوطنوا فلسطني،  تطلَق على املساعدات املالية اليت كان يرسلها يهود العامل ملساعدة» حالوقاه» كلمة
وكان معظم اليهود املقيمني يف فلسطني يعيشون على . التوراة ا حيام للتعبد ودراسةوخصوصاً يف القدس، وكرسو

وكان رسل احلاخامات هم الذين جيمعون ). جمموعهم حبسب ما جاء يف بعض التقديرات من% 85حنو (الصدقات 
  .الصدقات ويرسلوا إىل فلسطني هذه
 

 متشعبة جلمع التربعات ليهود فلسطني من أعضاء اجلماعات متكاملة ومع منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت شبكة
السنوية من  يف أمستردام، اليت تلقت املعونات» جلنة الرمسيني واإلداريني«أهم مراكز هذه الشبكة  وكان من. اليهودية

 وتوزيع هناك اختالف يف طريقة مجع وكان. جتمعات اليهود الكبرية يف غرب أوربا وحولتها إىل قادة يهود فلسطني
يزال بعض اليهود املتدينني جيمعون احلالوقاه، ويرسلوا إىل اجلماعات  وال. الصدقة بني اليهود اإلشكناز واليهود السفارد

  .داخل إسرائيل الدينية
 

 من والقيم اليهودية الدينية، كانت ترى أن مجع احلالوقاه ولكن احلركة الصهيونية اليت ترفض الشخصية اليهودية التقليدية
التقليدي،  اليت يتسم ا اليهود، وأنه استمرار لعقلية االستجداء اليت تسم الوجود اليهودي عالمات اخلنوع والطفيلية

بدالً من ذلك فكرة الشعب اليهودي  وخصوصاً بعد انتشار التسول بني يهود أوربا يف القرن التاسع عشر، وطُرحت
  .وحيافظ عليه بنفسه دون حاجة إىل استجداء أحد لهالذي يعتمد على نفسه، والذي سوف حيقق استقال

 
 كحركة سياسية وأنشأت دولتها يف فلسطني، معتمدة اعتماداً كامالً على املعونات ولكن الصهيونية، منذ أن بدأت

 من احلالوقاه تجمع تقليدياً ولقد كانت. اخلارجية وعلى أجهزة الصهيونية العاملية، أصبحت متخصصة يف فن االستجداء
كانت احلركة الصهيونية جتمعها، وكذلك املنح واملساعدات  يهود العامل ألغراض دينية وخريية، أما التربعات اليت

أعضاء  ، فمصدرها ليس»احلالوقاه الصهيونية«حتصل عليها واليت ميكن أن نطلق عليها اسم  والقروض والتعويضات اليت
ع ألسباب سياسية واقتصاديةاجلماعات وحدهم، وإمنا الدول الغربية، وهي توأحياناً بطرق غري أخالقية جم.  

 
تارخيية خاصة بأوربا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وكانت  وبدالً من الطفيلية اليهودية اليت جنمت عن ظروف

أصبحوا جزءاً ال يتجزأ  ذينالزوال كما حدث بالفعل ليهود إجنلترا والواليات املتحدة واالحتاد السوفييت ال يف طريقها إىل
الطفيلية املؤسسية إذ خلقت دولة ال متلك مقومات البقاء،  من اقتصاد أوطام، فإن الصهيونية خلقت نوعاً جديداً من
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اليهودية  وإذا كانت الصهيونية قد علمنت احللولية. صدقات اآلخرين من اليهود وغري اليهود والبد هلا من االعتماد على
والتسول، وجعلتهما صفات أساسية للممارسة  تها إىل عقيدة فاشية، فإا قد قامت أيضاً بعلمنة احلالوقاهالدينية وحول

  .»التسول اقتصاد«الصهيونية، وخلقت ما نسميه 

 

  هيكل أونياس

Temple of Onias  

فلسطني ففر إىل مصر  هيكل شيده الكاهن األعظم اليهودي أونياس الرابع الذي خلع من منصبه يف» أونياس هيكل«
ومثة رأي يذهب إىل أن الذي شيده هو، يف (وصوهلم إىل مصر  ومعه بعض اجلنود اليهود، ولعلهم حتَّولوا إىل مرتزقة بعد

السادس  يف عصر بطليموس) حكام مصر(ويبدو أن اهليكل قد شيد بإيعاز من البطاملة ). الثالث واقع األمر أبوه أونياس
وقد . فلسطني التابع للسلوقيني لق مركز ليهود مصر يصبح مركزاً لوالئهم ويبعدهم عن هيكل، خل)م. ق145  181(

بالقرب (وقد شيد املعبد يف ليونتوبوليس . م. ق145ريعها عام  منح أونياس، وجنوده، أرضاً ليستوطنوها ويعيشوا من
أونياس إىل نبوءة  وقد استند. صري لإلهلة باشتمكان معبد م. »تل اليهودية«ويسمى موقعه احلايل  ،)من هليوبوليس

وسط أرض مصر ليعطي هيكله شرعية دينية وقد  اليت جاء فيها أنه سيشيد مذبح لإلله يف) 19  19/18(أشعياء 
  .أصبح أونياس كاهنه األعظم

 
 اهليكل على هيئة قلعة بين وقد. كثري من اليهود يعملون جنوداً مرتزقة ضمن حامية عسكرية ترابط حول املعبد وكان

ما جيعل معماره يشبه معمار املعابد اليهودية يف أوكرانيا إبان  حييطها سور، رمبا بسبب طابعه االستيطاين القتايل، وهو
كان حيوي األواين  ورغم اختالفه، من الناحبة املعمارية عن هيكل القدس، فإنه. االستيطاين البولندي فيها فترة اإلقطاع

وقد منح البطاملة لكهنة هذا اهليكل قطعة من . املينوراه ة نفسها، وكان يتدىل من السقف فانوس حل حمل مشعدانالشعائري
  .األرض ليعيشوا من ريعها

 
شعائر العبادة القربانية، وكان اهلدف هو  وإمنا كان هيكالً مركزياً إلقامة) سيناجوج(ومل يكن هيكل أونياس معبداً 

ورغم أن أقلية من يهود مصر . مصر يقدمون فيه القرابني وحيجون إليه ني، كما كان اليهود يفإحالله حمل هيكل فلسط
اعترافاً ضمنياً به،  املعارضة، فإن بعض فقهاء اليهود أبدوا اهتماماً خاصاً به ودرسوا شعائره وهو ما يعين اختذت موقف

وقد قام الرومان بإغالق هذا املعبد . بادة القربانيةللع ولكن الرأي احلاخامي الشائع هو رفضه ألنه كان يشكل منافسة
 .يهود مصر، أي أنه أُغلق بعد مرور عامني على إغالق هيكل فلسطني م إثر تمرد قام به73عام 
 

 المملكة العبرانية المتحدة : الباب الثالث عشر
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  الملوك والملكية

Kings  and Kingship  

 ، بدأ طابعها االقتصادي واالجتماعي يف التحول تأثراً)م تقريباً. ق1250(كنعان   يفبعد فترة من تسلل القبائل العربانية

املدن، وذلك ليحل منط جديد حمل  بالبيئة الكنعانية احمليطة، فظهرت احلرف املختلفة وامللكية اخلاصة لألرض وإقامة
والبداوة اللتني ومستاه أثناء عصر القضاة بدأ يتحول عن القبيلة  االقتصاد البدائي وامللكية اجلمعية، أي أن اتمع

األكثر  ليصبح أكثر تركيباً نتيجة عناصر التحول داخله ونتيجة االحتكاك باتمعات األخرى )م. ق1020  1250(
العربانيني ورفضاً شديداً هلم من جانب الفلستيني  كما شهدت هذه الفترة ضغطاً عسكرياً عنيفاً على. تركيباً وتحضراً

ظروفها  واألدوميني، وقد واكب ذلك غياب القوى العظمى يف منطقة الشرق األدىن القدمي بسبب لكنعانيني واملؤابينيوا
نظاماً بالياً غري قادر على التعبري عن  وقد سامهت هذه األوضاع الداخلية واخلارجية يف أن نظام القضاة أصبح. الداخلية

وتعرب القصة التوراتية عن ذلك . حتمياً للتعبري عن البنية اجلديدة للمجتمع اًاألوضاع اجلديدة، وأصبح نظام امللكية أمر
فتوج عليهم شاؤول،  .الشعب إىل صموئيل أن جيعل هلم ملكاً مثل الشعوب األخرى املتحضرة احمليطة م حيث طلب

وقد خلفه ابنه . »انية املتحدةاململكة العرب«يسمى  الذي وحد القبائل العربانية فيما) م. ق965  1004(مث داود 
 اململكة الشمالية واململكة اجلنوبية اللتني حكمتهما سلسلة من): م. ق928(مملكتني  سليمان، مث انقسمت اململكة إىل

  .امللوك

 

ث املقدسة اليت شاعت يف الشرق األدىن القدمي، حي ومل تكن مؤسسة امللكية العربانية ختتلف كثرياً عن مؤسسة امللكية
 ولذا، كان امللك هو أيضاً. ومن خالله يتم التواصل بني مملكة األرض ومملكة السماء يعتبر امللك نقطة احللول اإلهلي

  .الكاهن األعظم أو أعلى يف املرتبة

 

الدينية  تهمنواباً عن الرب، كما كانوا الزعماء الدنيويني والدينيني للعربانيني، تعلو سلط وكان امللوك العربانيون يعتبرون
فكان يقدم . واالحتفاالت الدينية العامة سلطة الكاهن األعظم، ولذا كان امللك هو الزعيم والرئيس الرمسي للشعائر

الربكات منه نيابة عنهم ويعمل على تنفيذ وصاياه وشريعته يف وقت السلم، كما  القرابني إىل يهوه باسم الشعب ويتلقى
رأسه بالزيت عند  ألنه كان ميسح» املاشيح«وكان امللك يسمى . حلروب واحملنبقيادة الشعب يف وقت ا كان يقوم

تكن مطلقة، ومل يكن من حقه مصادرة األرض  ورغم كل هذا، مل يكن امللك جتسيداً لإلله، كما أن حقوقه مل. تتوجيه
نبياء يوجهون انتقادهم للملكية وكان األ. القوانني األخالقية واملدنية أو االستيالء عليها، كما كانت تنطبق عليه

وكان . حكام مطلقني مؤسسة سياسية مرتبطة بالفساد والثراء الفاحش والسخرة، ولكن هذا مل مينع من وجود باعتبارها
  .عادةً، كان يختار هلذا املنصب من حق امللك أن يعين من خيلفه على العرش، غري أن االبن البكر،
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يتحدث عن القواعد الواجب ) 2  17/13تثنية (فأحد أسفار العهد القدمي  .امللكية مبهماًوقد ظل املوقف العرباين من 
حتذيراً عميقاً من  ولكننا جند أن سفر صموئيل يتضمن. تعيني امللك وهو ما يتضمن اعترافاً مبؤسسة امللكية اتباعها عند

هود أن امللكية ختالف روح الدين اليهودي، وأن تعيني الي والرأي السائد بني فقهاء. امللكية ألن امللك لن يلتزم بالقواعد
ولذلك، فحينما استوىل . وأن الشكل األمثل للحكومة هو حكومة غري ملكية ملك أمر يقف ضد إرادة الرب،

امللكية  ، كما رفض الغيورون»ملك«، رفضوا يف بادئ األمر أن يتخذوا لقب )م. ق164(احلكم  احلشمونيون على
كما فعل صموئيل إن هو اتبع التعاليم الدينية  ويرى بعض فقهاء اليهود أنه ميكن تعيني ملك. باإلله ملكاًومل يرتضوا إال 

  .ويف التراث الديين اليهودي أن املاشيح سيكون ملكاً من نسل داود .وقَبل أن يقوم أحد األنبياء بتعيينه

 

إدارية ال تتفق بالضرورة  ركزية وتقسيم األرض إىل مناطقسامهت امللكية يف إضعاف النظام القَبلي بإنشاء سلطة م وقد
. القَبلية مسألة رمزية أو امسية أو شكلية ليست هلا وظيفة حمددة مع التقسيمات القَبلية السابقة، حىت أصبحت القيادات

ويدينون له بالوالء خارج  لكامللكية القيادة القَبلية خبلق طبقة من املوظفني امللكيني الذين يعتمدون على امل وقد قوضت
واملقاتلني واملديرين والعمال يف الضياع امللكية وطبقة الكهنة  وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء. نطاق شبكة الوالء القَبلية

 طبقة التجار ازدهرت بتأثري ظهور امللكية اليت شجعت على التجارة كما شجعت على ظهور كما أن. والالويني

ضياعاً كبرية مكافأة هلم على  وظهرت كذلك طبقة كبار املالك الذين كان امللك يقتطع هلم. ية املتخصصةاملهارات احلرف
تلعب دوراً كبرياً يف تاريخ اململكة الشمالية الالحق، وخصوصاً تلك  وقد قُدر هلذه الطبقة أن. خدمات قدموها له

تاريخ اململكة الشمالية، على  اً يف احلقبة األخرية مناليت كانت موجودة يف شرق األردن ولعبت دوراً حامس الشرحية
تلعب هذه الطبقة دوراً كبرياً لضعفها ولعل هذا كان يعود إىل عدم وجود  خالف ما حدث يف اململكة اجلنوبية، حيث مل

  .زراعية كافية أراض

 

ومع هذا، . ائل يف املدن وخارجهاضعف سلطة شيوخ القب وقد أدت هذه التحوالت اإلدارية واالجتماعية والطبقية إىل
على  ولعل انقسام اململكة العربانية املتحدة، بعد موت سليمان مباشرة، أكرب دليل. قوية فقد ظلت شبكة العالقات القَبلية

عناصر العمال العربانيني املومسيني وحتول ال وقد جنم عن ضعف النظام الطبقي القَبلي والتقليدي ظهور طبقة. استمرار قوا
أن  وكان هناك كذلك طبقة العبيد نفسها، ولكن البد. اتمع العرباين إىل ما يشبه العبيد احمللية األصلية اليت مل تندمج يف

بالقدر الذي جيعله حيتاج إىل أيد عاملة  نشري إىل أن العبيد مل يكونوا طبقة مهمة ألن اتمع العرباين مل يكن متقدماً
حاجته احملدودة إىل العبيد عن طريق استعباد املذنبني أو العربانيني الذين مل  تمع العرباين كان يسدبشكل دائم، كما أن ا

قد حتددت يف هذه الفترة، ) بعد واليهودي فيما(وميكن القول بأن املعامل األساسية لبناء اتمع العرباين . ديوم يسددوا
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يف القرون امليالدية األوىل، وقد كانت بنية ثالثية تتكون أساساً مما  ن اختفىكما ظل اتمع حمتفظاً ببنيته األساسية إىل أ
  :يلي

 

وكبار الكهنة وكبار مالك األراضي وكبار   امللك أو الكاهن األعظم والنخبة احلاكمة اليت كانت تتكون من األثرياء 1
عسكرية اليت حل حملها فيما بعد جنود واألرستقراطية ال) فيما بعد والتجار الدوليني وملتزمي الضرائب(التجار 

  .الفرس فالبطاملة مث السلوقيون والرومان: احلاكمة اإلمرباطورية

 

  .املزراعني وصغار الكهنة  صغار التجار وصغار 2

 

  .واجلماعات اهلامشية املختلفة  الفالحون املعدمون والعمال املومسيون والعبيد 3

 

، وأن الطبقة الثرية )الدنيا(والثالثة ) الوسطى(كان يضم الطبقتني الثانية  »ب الشعيباحلز«وميكن القول بأن ما يقال له 
  .العرباين لصاحلها اليت حتولت إىل مجاعة وظيفية وسيطة ختدم املصاحل اإلمرباطورية وتسوس اتمع هي الطبقة

 

ومع هجوم اآلشوريني مث . الشمالية واجلنوبيةمث يف اململكتني  وقد ساد احلكم امللكي بني العربانيني يف اململكة املتحدة
حماولة  ، قامت)م. ق538(وبعد أن مسح قورش بعودة زعماء اليهود إىل فلسطني . ملوك العربانيني البابليني، مت أسر آخر

نة يقفوا وراءها مؤثرين التعاون مع الكه لتتويج زروبابل ملكاً، ولكن هذه احملاولة باءت بالفشل، ذلك ألن الفرس مل
وقد ظهر بعد ذلك احلكم الكهنويت حيث تقع معظم . وبقايا أسرة داود امللكية على التعاون مع األرستقراطية العسكرية

اليهود على شئون  السلطة الدينية يف يد السلطة اإلمرباطورية احلاكمة وحيث يشرف الكاهن األعظم وأثرياء أدوات
«وقد كان الرومان يطلقون لقب. اليهود الداخلية على بعض احلكام اليهود التابعني هلم مثل  »)دوكس(ملك روماين  

  .حمضاً، وقد حجبه الرومان عن أوالد هريود هريود، ولكن هذا اللقب كان لقباً شرفياً

 

  "م. ق1004-1020"شاؤول 

Saul  
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وقد توجه صموئيل . نيالعربانيني من قبيلة بنيام وشاؤول أول ملوك. »الذي سئل من اإلله«اسم عربي معناه » شاؤول«
شاؤول يسكن يف خيمة ويعيش حياة شيخ قبيلة بدوي، ومل يكن قوي اإلرادة،  كان. ملكاً بعد أن طالبه الشعب بذلك

القضاة إىل حكم امللوك العربانيني،  وهو ميثل انتقال اتمع العرباين من حكم. مييل يف مزاجه إىل الكآبة والتقوقع بل كان
  .والزراعة، ولذا فقد كان أقرب إىل القائد العسكري منه إىل امللك ىل حالة االستقرار والتمدنومن حالة البداوة إ

 

كان يعين الثورة ضد الفلستيني  ومع ذلك، فإن انتخابه). بنيامني(حدود مملكته الصغرية إىل أبعد من منطقة قبيلته  مل متتد
بائل املعادية، وحاول تطهري الدين من عوامل السحر اليت الق قام حبمالت تأديبية ضد. الذين هزمهم يف بادئ األمر

  .اصطدم، يف اية األمر، بكلٍّ من صموئيل وداود استشرت فيه، ولكنه

 

مث مت . فانتحر نكراء جبوار جبل جلْيوع، وقتلوا ثالثة من أوالده وأصابوه هو نفسه جبراح خطرية أحلق به الفلستيون هزمية
ليس » شاؤول«واسم . صموئيل توج داود حمله لكاً على جزء من فلسطني لبعض الوقت، لكنتتويج أحد أبناء شاؤول م

  .األدوميني كان يسمى ذا االسم مقصوراً على العربانيني إذ أن أحد ملوك

 

 يوناثان 

Jonathan  

وحينما . »يهوه أعطى«اه واالسم عربي معن. أبيه يوناثان هو ابن شاؤول البكر، وكان قائداً لقوات العربانيني يف عهد
. قام يوناثان حبمايته، بل مل يشعر باحلقد حنو داود حينما عرف أنه سيعتلي العرش شعر شاؤول بالغرية انونة من داود

االسرائيلية احلديثة العالقة بني يوناثان  وتصور إحدى املسرحيات. قُتل يف املعركة األخرية مع الفلستيني ورثاه داود وقد
  . كعالقة شاذةوداود

 

 ظهورها وانقسامها : المملكة العبرانية المتحدة

United Hebrew Kingdom: Emergence and Divis ion  

أسسها  واقع األمر، احتاد القبائل العربانية الذي سعى إليه شاؤول وأخذ شكل مملكة صغرية اململكة املتحدة هي، يف
إىل داود، وقد خلفه ابنه سليمان يف  احلقيقي يف تأسيس اململكة يعودولكن الفضل . »مملكة يسرائيل«شاؤول سميت 

م بسبب الفراغ الذي نشأ يف الشرق األدىن . ق1020حوايل  وقد متكَّن العربانيون من تأسيس مملكتهم. حكمها
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  وكانآنذاك لضغط الليبيني من الغرب إىل أن قامت أسرة ملكية تنحدر من أصل لييب، فمصر كانت تتعرض. القدمي

عظمى بعد، كما كانت الدويالت  قوة) العراق(، ومل تكن بابل )شعوب البحر(احليثيون مشغولني بصد الغزاة من البحر 
  .بلغت بعد أوج عظمتها اإلمرباطورية أما آشور، فلم تكن قد. اآلرامية يف صراع بعضها مع بعض

 

اجلنوبية  واململكة) إفرامي-يسرائيل(اململكة الشمالية : تنيالعربانية املتحدة إىل دول وبعد موت سليمان، انقسمت اململكة
  :املباشرة ولنبدأ باألسباب غري. ، وذلك ألسباب غري مباشرة وأخرى مباشرة)يهودا(

 

وشعب وأرض وحضارة، بل كان جتمعاً احتادياً لقبائل متفرقة   مل يكن احتاد القبائل العربانية احتاداً قومياً يف صورة أمة 1
  .يعقوب وشريعة موسى وجيمعها وقوعها حتت سيطرة الشعوب األخرى يف كنعان وخارجها ا نسبها إىل بيتجيمعه

 

ومركزها يف فلسطني وبدء محالت   ظهور آشور وبعدها بابل، وكذلك استعادة مصر سيطرا على حدودها الشرقية 2
. ىن القدمي الذي مسح بظهور اململكة العربانية املتحدةيف الشرق األد ولذا، فقد اختفى الفراغ. شيشنق التأديبية يف فلسطني

والقوى اخلارجية يف  الصغريتان اللتان حلَّتا حملها، فقد كانتا خاضعتني لتقلبات القوى الداخلية يف كنعان أما الدويلتان
  .بالد الرافدين ومصر

 

 فالقبائل اليت كانت تسكن. مالية واجلنوبيةوالدينية عميقة بني جمموعيت القبائل الش  كانت االختالفات االجتماعية 3

عبادة إلوهيم بطقوس مستمدة  الشمال كانت مندجمة يف بيئة زراعية وكانت أكثر تعرضاً لألثر الكنعاين، وكانت متارس
وا اعتاد أعضاء هذه القبائل سكْنى البيوت املُنعمة وختل وقد. من العبادات الكنعانية، وخصوصاً مبفهوم بعل وعشتروت

يعيشون حياة  ، فكان أعضاؤمها)يهودا وبنيامني(أما القبيلتان اجلنوبيتان . والرعي اليت بدأوا ا عن خشونة حياة البدو
األغنام وسائر األنعام، كما كانوا ميارسون  تقترب من حياة البدو ويعتمدون على الرعي يف املرتفعات الصاحلة لرعي

  .بالقبلية والتعصب عبادم بأسلوب يسرائيلي قدمي يتسم

 

حيث كانت تعتبر أكثر عهود العربانيني رفاهيةً واستقراراً، ظل  ولكن، حىت يف فترة احتاد القبائل يف عصر داود وسليمان،
التجاري الداخلي  بالدرجة األوىل على املعامالت املالية والضرائب وجزية الرؤوس، حيث كان النشاط االقتصاد معتمداً
. ومتخلفة عما كانت عليه يف الدويالت ااورة أما الصناعة، فقد كانت يف حالة بدائية. نطاق ضيق جداًحمصوراً داخل 
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 وكان هذا الوضع يدفع. يكن معروفاً غري صناعيت اخلزف واحلديد البدائيتني وحىت قبل عهد سليمان بزمن قصري، مل

انتزاعه من مواردهم الضئيلة عن طريق  تزاع أكرب قدر ميكناألرستقراطية العربانية ورجال الدين إىل استغالل العامة وان
وقد حال هذا الوضع . األمر الذي كان يؤدي إىل تركُز الثروة يف أيدي قلة الربا واإلقراض والقرابني واهلبات والصريفة،

واجلنوبية، مل يقم الشمالية  وبعد ظهور الدولتني. العربانيني بناء كيان مستقر ذي تقاليد سياسية ثابتة دون استطاعة
  .صريفياً صناعي يف أي منهما، بل ظل االقتصاد ربوياً/اقتصاد زراعي

 

متعددة، فثمة أسباب سياسية متمثلة يف الرغبة يف االنفصال عن  أما األسباب املباشرة اليت أدت إىل انقسام اململكة فكانت
الضرائب  ة، ومثة أسباب اقتصادية متثلت يف مشكلةأو يف ممارسة حياة بعيدة عن الثيوقراطي سطوة اهليكل يف القدس

عشرة يف القدس لينصبوا رحبعام بن سليمان  ولكل هذا، حني اجتمع ممثلو القبائل االثنىت. الباهظة اليت فرضها سليمان
اف ولذلك، رفضت القبائل العشر االعتر. فرضها أبوه، ولكنه رفض ختفيضها ملكاً، أثريت قضية الضرائب الباهظة اليت

يسرائيل الشمالية اليت  وشكلت هذه القبائل مملكة. يربعام من قبيلة إفرامي ملكاً عليها وكان الناطق بلساا به، وانتخبت
  .كانت عاصمتها شكيم أوالً مث ترصه مث السامرة

 

سية على القبائل الدينية والسيا قبيلتا يهودا وبنيامني، فقد ظلتا متمسكتني ببيت داود ومصرتني على فرض السيطرة أما
بامليل إىل االنغالق مع استمرار العداوة قائمة بينها وبني اململكة  )يهودا(واتسمت اململكة اجلنوبية . العربانية كافة

  .األخرى تارخيهما، وقد كانتا تدخالن يف حتالفات مع الدول ااورة يف صراعهما الواحدة ضد الشمالية طوال

 

  "م. ق965-1004"داود 

David  

ولد يف القرن  .، وداود هو ثاين ملوك العربانيني، ويرجع نسبه إىل إسحق بن إبراهيم»حمبوب«معناها  اسم عربي» داود«
م، وقد رويت قصته يف سفر .ق 965 م حىت وفاته يف عام. ق1004احلادي عشر قبل امليالد وتولَّى العرش عام 

وحييطه . وملك، ولكنه حسب العقيدة اليهودي ملك وحسب وداود، حسب العقيدة اإلسالمية، نيب. صموئيل الثاين
  .يتصف بصفات غري حممودة التراث اليهودي حبكايات جتعله
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وأظهر شجاعة غري عادية . شاؤول، وكان يعزف له ليسرى عنه كان داود راعياً وقاطع طريق، عمل حامل دروع عند
أثارت غرية  ولكن شعبية داود. ، مث تزوج من ميكال ابنة امللكصرع العمالق جليات باملقالع يف قتال الفلستيني حينما

شاؤول على يد الفلستيني وانتحاره، عاد داود إىل  ولكن، بعد هزمية. امللك عليه، فاضطر إىل الفرار واالحتماء بأعدائه
 ونتيجة خسائر بقية القبائل. ولكن أسرة شاؤول توجت أحد أبنائه ملكاً. ملكاً ليهودا ، وتوجه صموئيل)حربون(اخلليل 

دبرها قائد قوات داود، انتهى  ونتيجة جمموعة من االغتياالت السياسية) ويقال بسبب مساعدة الفلستيني له(يف احلرب 
بدون ملك أو قواد حربيني، فقبلته القبائل العربانية كافة  مث وجدت القبائل نفسها. األمر باغتيال ابن شاؤول نفسه

وحوهلا  وبعد مثانية أعوام من حكمه، فتح داود يبوس أو القدس. اململكة العربانية املتحدة شمال، فأسسوضمنها قبائل ال
معبداً ليهوه أودع فيه تابوت العهد مؤكداً ذا  إىل عاصمة ململكته ألا تتوسط وتسيطر على أهم الطرق الداخلية، وبىن

 ويون الذراع اإلدارية والتنفيذية للدولة، فكان منهم رجال الشرطةوقد أصبح الال .توحيد اململكة والقبائل العربانية

حلفاءه السابقني واملؤابيني  مث أسس جيشاً حمترفاً بعد تركيز السلطة يف القدس، وحارب الفلستيني. والقضاة والكتبة
  .نبينه وبني قبائل املنطقة يف أرض كنعا وقد استمرت احلروب سجاالً. والعمونيني) سوريا(وآرام 

 

األرض ووسع حدود مملكته وأبرم معاهدات مع صور وصيدا، إال أن مملكته مل  ومع أن داود ضم قطاعات واسعة من
  .مملكة مبعىن الكلمة إذا ما قورنت بالوحدات السياسية املماثلة يف ذلك العصر تكن مع هذا

 

الدولية القائمة حينذاك يف الشرق األدىن  قاتوال ميكن فهم اإلجنازات العسكرية أو السياسية لداود إال يف إطار العال
. صغرية مثل هذا التوسع إال يف حالة غياب القوى العظمى يف ذلك الوقت القدمي، إذ مل يكن من املمكن أن حتقق دويلة

 ما تتميز بوجود مستقرة نوعاً داود بتحول القبائل العربانية من احلياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إىل حياة ويتميز حكم
متاعب داخلية، مثل ثورة ابنه ضده وغضب األنبياء عليه وهو ما  ومع هذا، مل يخلُ األمر من. ملكيات كبرية لألرض

  .القَبلي مل يكن قد فقد تأثريه بعد يدل على أن النمط

 

وقصته اليت ترويها .  نفسهايرتكب الذنوب بسرعة غريبة مث يندم عليها بالسرعة ويصور داود كشاعر وحمارب وعاشق
متطورة أخالقياً، فقد  أقرب ما تكون إىل قصة حياة زعيم مهجي منها إىل قصة حياة رئيس مجاعة يدعو إىل ديانة التوراة

رجاله العسكريني، فقد رآها عارية وهي تستحم فدفع  نسبت التوراة إليه أنه اغتصب بتشبع زوجة أوريا احليثي أحد
 ولكن اإلله، برغم كل معاصي داود، كان. العمونيني كي ميوت وتبقى املرأة خالصة له يف احلرب معزوجها إىل اجلبهة 

  ).املزامري(وينسب إىل داود أحد أسفار العهد القدمي . يصطفيه ويغفر له
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من »  يسرائيلملك«املخلّص  عقد اإلله معه عهداً أزلياً مثل العهد الذي عقده مع يسرائيل، ولذا سيكون املاشيح وقد
  .راعوث كانت مؤابية ومع هذا، جند أنه مل يكن يهودياً خالصاً إذ أن جدته. نسله

 

ينازعه أحد يف حقه، كما تؤكد قدراته اجلسدية اخلارقة، وأنه حجة  وتصوره األجاداه يف صورة امللك الذي ال ميكن أن
وقد حاول  .أن يقبض روحه إال باللجوء إىل اخلديعةالتوراة دائماً، ولذا مل يستطع مالك املوت  يف الشريعة يقرأ

أما يف القبااله، فإنه يقرن بالتجلي . القدمي احلاخامات أن يبينوا أنه مل يرتكب أياً من الذنوب اليت ورد ذكرها يف العهد
 خر، وهو قرينويوجد إىل جوار داود الدنيوي داود األعايل أو داود اآل. »امللكوت» النوراين العاشر ويتسم بصفات

القدم الرابعة للمركبة اإلهلية،  كما أن داود هو. داود الدنيوي، والذي يقود سكان العامل العلوي، ولذا فهو الشخيناه
القبااله قتله أوريا احليثي بأنه رمز لقتل الثعبان، وداود جتسيد لإلنسان  وتفسر. ويشكل اآلباء الثالثة األقدام األخرى

الظلمة ويف اهلوة وغوصه يف اجلانب  ا كونه مولوداً ملؤابية، فقد فُسر بأنه مثل نزول املاشيح إىل عاملأم). آدم) األول
  .املظلم حىت ميكنه أن يتغلب على قوى الشر

 

الصغري الذكي سريع احلركة، والذي يهزم  وحيب كثري من الصهاينة واإلسرائيليني أن يشخصوا دولة إسرائيل بأا داود
وهذه هي صورة الصراع . عن طريق استخدام املقالع) يقرن بالعرب والذي(ات البطل الفلسيت املدجج بالسالح جلي

مث إىل ملك  ولعل الأخالقية داود، وتحوله من قاطع طريق إىل راع. كما رسخت يف الوجدان الغريب العريب اإلسرائيلي
وبعد االنتفاضة، . التكيف مع كل الظروف أخالقية وقادراً علىوشاعر وحمب، جتعله إنساناً عصرياً ليست لديه مهوم 

احلرب اإلسرائيلية املتفوقة، أُعيدت صياغة الرموز وأصبح الفلسطينيون هم  واستخدام الفلسطينيني العزل احلجارة ضد آلة
  .الدولة الصهيونية هي جليات داود وأصبحت

 

  "م. ق928- 965"سليمان 

Solomon  

الذي اختذه يديديا ابن داود بعد اعتالئه  ويبدو أن هذا هو االسم امللكي. »رجل سالم«عربي معناه اسم » سليمان«
ويعتبر سليمان عند اليهود ملكًا وليس نبياً، وهو ثالث . »خليل الرب«أو  »أثري ليهوه«معناها » يديديا«وكلمة . العرش
قبل وفاة أبيه بسبب » العربانية املتحدة اململكة« العربانية املسمى حكم احتاد القبائل. العربانيني، ابن داود من بتشبع ملوك

سليمان حكمه، فيما روت التوراة، حبمام دم استهله بقتل أخيه إدونيا بعد أن  وقد بدأ. احتيال أمه مبساعدة النيب ناثان
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هذا مل يغضب  ولكن عمله(كما ذبح أفراداً آخرين كانوا ميثلون خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جيش أبيه  خضع له،
  .، كما أنه عزل آبيثار الكاهن)يهوه كثرياً

 

احمليطة وعلى  يف عهده إىل مدينة جتارية بسبب ازدهار التجارة اليت قامت على االتصاالت بالشعوب وقد حتولت القدس
الً جتارياً مبساعدة امللك أسطو) إيالت(جابر  وبىن سليمان يف عصيون. استخدام السفن يف البحر األمحر ونقل البضائع

ببحارة عارفني بالبحر، واستخدم هذا الطريق اجلديد بدالً من طريق مصر يف  التاجر حريام ملك صور الذي مده أيضاً
قامت ملكة سبأ بزيارته  وقد. وقام سليمان ببناء اهليكل وبىن قصره امللكي يف القدس. بالد العرب وأفريقيا جتارته مع

  .الرواية التوراتيةلذيوع صيته، حسب 

 

والتحالفات اليت  مملكته بالسالم ألسباب كثرية من بينها احللف الذي عقده أبوه مع الفينيقيني، وبشكل عام، نعمت
االستقرار واالستقالل النسبيني بسبب حالة الفراغ  وقد متتعت اململكة حبالة من. عقدها هو مع الدويالت ااورة

 ولكن،. تلك الفترة نتيجة انكماش كل القوى اإلمرباطورية فيها أو غياا لسبب أو آخر قة يفالسياسي اليت عاشتها املنط

ونشاطها التجاري الداخلي  ال ينبغي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمان كانت دولة عظمى، فاقتصادها كان حمدوداً،
  .ومتخلفة كان حمصوراً يف نطاق ضيق جداً، وكانت الصناعة بدائية

 

من األجناس كافة، منهن ) 11/3أول  ملوك(ليمان عدداً كبرياً من الزوجات والسراري يصل إىل األلف مجع س
وبىن بتأثريهن منصات عبادة قرب القدس لعبادة إله صيدا . واملصريات الفينيقيات واملؤابيات والعمونيات واحليثيات

يف فلسطني   عهده مع الشعوب والقبائل احمليطة موازداد اندماج العربانيني يف). 8  11/5أول  ملوك(ومؤاب وعمون 
جوهر ديانة موسى، وأدى ذلك فيما بعد إىل  واختذوا مظاهر العبادات الكنعانية املختلفة األمر الذي ابتعد بالدين عن

ول ملوك أ(وتذكر التوراة أن سليمان صاهر فرعون، ملك مصر، وتزوج ابنته  .ظهور احلركة االجتماعية لألنبياء
التوسع الوحيد  ، وكانت تابعة ملصر، مهراً لزواجه، وهذا هو)بالقرب من القدس(حصل على مدينة جيزر  ، وقد)3/1

هبطت حىت ارتضت مصر أن يتزوج ملك  ويبدو أن هيبة ملوك مصر يف تلك احلقبة كانت قد. الذي أجنزه سليمان
  .صغري الشأن كسليمان من إحدى أمرياا

 

األدوميون يف إزعاجه، بل بدأت تظهر  سليمان، حرر امللك اآلرامي رزين نفسه ومملكته منه، كما بدأويف أواخر حكم 
والضرائب الثقيلة اليت فرضها لتمويل أعمال البناء والسخرة  مشاكل داخلية حادة بسبب حالة االستقطاب الطبقي
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اململكة إىل  اد القبائل العربانية بعد وفاته وانقسمتأدى ذلك إىل سخط قبائل الشمال، فاحنلّ احت وقد. الالزمة لتنفيذها
فراعنة األسرة الثانية والعشرين، على القدس وب  واستوىل شيشنق، أول. اململكة الشمالية واململكة اجلنوبية: مملكتني

  .(14/25 ملوك أول(معظم ما فيها من كنوز 

 

توردها أسفار امللوك واأليام، ويقولون إن التحيز   اليتويقف كثري من النقاد موقف املستريب إزاء قصة جمد سليمان
مؤسس  وهو يعد حسب فلكلور املاسونية. الذي دعاهم إىل اإلضافة واملغاالة يف القصة القومي لدى كُتاب متأخرين هو

ل ونشيد األنشاد وبعض العهد القدمي، كاألمثا وتنسب إليه بعض كتب. أول حمفل ماسوين يف العامل باعتباره باين اهليكل
  .إخل... املزامري

  

 المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية : الباب الرابع عشر

 

  "يهودا"المملكة الجنوبية 

"Southern Kingdom "J udah  

ملكة إىل مملكتني، سميت امل) اململكة العربانية املتحدة) م وانقسام احتاد القبائل العربانية. ق928بعد موت سليمان عام 
ومها القبيلتان  وبنيامني،) اليت كانت دائماً يف عالقة واهية مع بقية العربانيني(ضمت قبيليت يهودا  ألا» يهودا«اجلنوبية 

الباقية يربعام ملكاً على اجلزء الشمايل الذي سمي  اللتان بايعتا رحبعام بن سليمان ملكاً، يف حني بايعت القبائل العشر
يكن  ومل. كانت القدس عاصمة مملكة يهودا اليت تقع على البحر امليت. »اململكة الشمالية» أو» سرائيلمملكة ي«باسم 

غزة وأشدود (الشريط الساحلي  هلذه اململكة ساحل على البحر األبيض، إذ كان الفلستيون يشغلون اجلزء اجلنويب من
وقد كانت اململكة اجلنوبية أكثر استقراراً من الشمالية، وذلك ). أبيب وادل ويافا واملنطقة اليت تقع فيها اآلن مدينة تل

وفقرها وبدائية  حجمها إذ بلغ ثُلث اململكة الشمالية، ولقلة أمهيتها وبعدها عن طرق اجليوش الغازية، نظراً لصغر
ولكل .  الشماليةاخلارجية اليت قضت على اململكة اقتصادها، وهذا ما جعلها مبنأى عن االضطرابات الداخلية والغزوات

العهد  ومع هذا، فقد ظهر يف اململكة اجلنوبية معظم األنبياء ودون فيها معظم. أطول هذا أيضاً، قُدر هلا البقاء مدة
عليها عناصر وثنية بدأت منذ عهد  القدمي، كما احتفظت فيها ديانة يهوه بدرجة أكرب من النقاء، وإن كانت قد دخلت

وكانت اململكة اجلنوبية، مثل الشمالية، خاضعة إما للنفوذ  ).حسب الرواية التوراتية(ات سليمان حني تزوج وثني
يف  اآلشوري، كما أا مل تكن قط مملكة قوية بل قضت معظم تارخيها يف الدفاع عن نفسها أو املصري أو للنفوذ
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العظمى يف املنطقة أو من الضعف  وىالتحالف مع إحدى القوى العظمى أو يف االستفادة من الصراعات الناشئة بني الق
  .املؤقت الذي كان يصيب بعضها أحياناً

 

هذه اململكة اجلنوبية دامت حنو  غري أن). راجع اجلداول التارخيية يف الد األول(شغل عرش يهودا تسعة عشر ملكاً  وقد
 إىل 928جته العمونية الذي حكم من رحبعام بن سليمان من زو وأول ملوكها. قرن وثُلث بعد زوال اململكة الشمالية

 ومحل معه) مثلما غزا مملكة الفلستيني وأدوم(م . ق918فرعون مصر اللييب مملكته عام  وقد غزا شيشنق. م. ق911

ويبدو أن شيشنق قام . عليها ويذكر شيشنق يف قائمة الكرنك مائة ومخسني مكاناً استوىل. كنوز اهليكل والقصر غنائم
العرش ودخل يف حرب ) م. ق908  911(واعتلى امللك إبيام  .ب يهودا بغزو اململكة الشمالية كذلكأثناء محلة تأدي

اتصال بآرام  وهناك من الدالئل ما يشري إىل أنه انتصر، فقد كان على. اململكة الشمالية وهزمه طويلة مع يربعام ملك
ومنذ هذه اللحظة، أصبحت آرام . يربعام هدة ضددمشق اليت زادت قوا بعد أن استقلت عن سليمان وأبرمت معه معا

) م. ق867  908(واستمر آسا . اململكتني واملستفيد األكرب من الصراع بينهما دمشق عنصراً أساسياً يف العالقة بني

الشمايل ململكته،  احلرب من بعده، ولكنه اضطر هو أيضاً إىل طلب العون من آرام دمشق لكي يوقف الغزو يف هذه
على أن األمل الذي راود حكام اململكة اجلنوبية   بتحصني املدن على احلدود بني اململكتني، وهذا ينهض دليالًوقام

 وقد جدد آسا العالقات التجارية مع صور واملدن. اململكة املتحدة كان قد انتهى باستعادة اململكة الشمالية وإعادة

بذل قصارى جهده للحفاظ على  ثنية، ولكن يبدو مع هذا أن آسا قدالفلستية األمر الذي أدى إىل دخول العبادات الو
  .استقالله السياسي وعلى نقاء عبادة يهوه

 

سالم بني ملوك  ووقعت أول معاهدة. م. ق846م، واستمر حكمه حىت عام . ق867اعتلى يهوشافاط العرش عام  مث
يف العصور القدمية، زوج يهوشافاط ابنه يورام من  امللوكوعلى عادة . اململكة اجلنوبية واململكة الشمالية يف عهد أخاب

 وقد عقد يهوشافاط حتالفاً. الشمالية، وكأما ملكان ألمتني خمتلفتني متام االختالف عثليا ابنة أخاب ملك اململكة

يبه مرة اإلخفاق من نص وكان. عسكرياً مع أخاب ضد مملكة آرام دمشق ولكنهما أخفقا يف حتقيق اهلدف من التحالف
إن اململكة اجلنوبية انضمت إىل جانب اململكة  ويقال. أخرى حني عقد حتالفاً مع ابن أخاب ضد ميشع ملك مؤاب

يهوشافاط أن يعيد جتارة يهودا البحرية فسانده الفينيقيون يف بناء أسطول حبري  وقد حاول. الشمالية يف معركة قرقار
  .قبل أن يبحر) إيالت(عصيون جابر  غرق يف

 

، بدأ حكمه بقتل مجيع إخوته وعدد كبري من )م. ق843  846(من بعده  وحينما اعتلى يورام عرش اململكة اجلنوبية
أيضاً أن تغير  وقد أدخل عبادة بعل حتت تأثري زوجته عثليا ابنة أخاب اليت حاولت. التآمر على عرشه األعيان حىت يأمن
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اجلنوبية على الشمالية، ويف عهده ثار األدوميون  ت أن تزيد اعتماد اململكةويبدو أا حاول. أسلوب احلياة يف البالط
ما  والكوشيون مملكته ومحلوا الكثري من الغنائم من القدس وأسروا أعضاء األسرة املالكة واستقلوا، كما غزا الفلستيون

عمه يورام، ملك اململكة  حفيد أخاب الذي كان من عبدة بعل مثل أمه وانضم إىل) م. ق842 - 843(عدا أحزيا 
وعندما جرح يورام، قام أحازيا بزيارته . اآلرامي ، حيث خاضا معركة ضد ملك سوريا)م. ق842  851(الشمالية 

  .فلقي كالمها مصرعه على يد ياهو

 

دها أعضاء األسرة املالكة كلهم إال حفي ، فأبادت)م. ق836  842(وقد حكمت امللكة عثليا اململكة بعد مقتل ابنها 
وحينما لقيت هي مصرعها يف النهاية، بأمر من الكاهن . وخبأته يف املعبد يوآش الذي أنقذته عمته زوجة الكاهن األعظم

يف ذلك  وأعاد عبادة اهليكل لبعض الوقت، ولكن يبدو أنه مل يستمر) م. ق798  836(يوآش العرش  األعظم، اعتلى
دفع جزية كبرية أُخذت من أموال  بية يف عصره، فاضطر يوآش إىلوقد غزا ملك آرام دمشق اململكة اجلنو. طويالً

وحاول . العرش) م. ق769 - 798(اغتياله، اعتلى ابنه إمصيا  وبعد. اهليكل، وهو ما ولَّد توتراً بينه وبني الكهنة
 ضطر إىلطريق جيش من اجلنود املرتزقة الذين أحضرهم من اململكة الشمالية، ولكنه ا إمصيا أن يخضع أدوم عن

وبني اململكة الشمالية، فهزمه  مث نشبت اخلالفات بينه. تسرحيه، مث حاول جتنيد جيش من مملكته ولكنه فشل يف مسعاه
ووقَّع عقوبات اقتصادية على أهلها وأخذ معه رهائن، وأصبح  يوآش ملكها ودخل القدس وب اهليكل وكنوز القصر

  .مه بثورة عليه انتهت بقتلهالشمالية، وانتهى حك إمصيا تابعاً للمملكة

 

عن  الذي دام حكمه فترة طويلة إذ توقفت القوة اآلشورية) م. ق733 769(اجلنوبية عزيا  ومن أهم ملوك اململكة
للحركة، وخصوصاً يف غياب قوى عظمى  التدخل يف املنطقة بعد أن أحلقت اهلزمية بآرام دمشق، وهو ما أفسح له اال

وبىن احلصون لعمليات االتصال والدفاع، وحصن القدس على وجه  اجليش وزوده بأسلحة جديدة،فأعاد تنظيم . أخرى
عزيا املدن  وقد غزا. اآلشوري املتوقع، وشجع الزراعة وأعاد بناء ميناء إيالت على البحر األمحر اخلصوص حتسباً للهجوم

بالسر اآلشوري، وهو ما يعين أن اململكة اجلنوبية  ض تيجالتالفلستية وترأَّس حلفاً من ملوك الدويالت اليت كانت تعار
ووصلت . أمهية من الشمالية، وذلك من ناحية سياستها الدولية يف املنطقة كانت قد أصبحت يف ذلك الوقت أكثر

 بني امللك إىل وجود توتر ومثة إشارات. اجلنوبية إىل قمة ازدهارها يف عهد عزيا الذي ظهر فيه النيب أشعياء اململكة
 .أبيه والكهنة، ولعله استمرار للتوتر الذي بدأ يف عهد

 

  758(فبعد أن اعتلى يوثام العرش . للمملكة اجلنوبية وقد أصبحت القوة اآلشورية عنصراً أساسياً يف السياسة الداخلية

ملكة اجلنوبية بدأت الضغوط على امل) العرش وحكم بعض الوقت حتت رعاية أبيه ويبدو أنه اعتلى) (م. ق743
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كلٌّ من اململكة الشمالية  وقامت. وقد ظهر النيب ميخا يف عهده. إىل احللف املعادي لآلشوريني، ولكنه قاومها لالنضمام
حينما رفض األخري االنضمام إىل احللف ) م.ق 727  733(وآرام مبهامجة اململكة اجلنوبية يف عهد امللك آحاز 

م . ق733تيجالت بالسر الذي قام بغزو سوريا واململكة الشمالية عام   مناملعادي آلشور، فطلب امللك العون
. االستمرار أما اململكة اجلنوبية، فقد دفعت اجلزية له، وهو ما ضمن هلا. حكم اململكة الشمالية فأخضعهما وقضى على

تحم الفلستيون مدن السواحل وقد اق. اآلشورية وقد نتج عن ذلك أيضاً تبعية دينية آلشور إذ شيد آحاز مراكز للعبادة
واستمرت نبوة أشعيا وميخا يف عصر آحاز، وكان أشعياء ضد التحالف مع  .وجنويب مملكته، كما هامجه األدوميون

  .آشور

 

للنفوذ اآلشوري، وتنازع سياستها الداخلية  ومع زوال اململكة الشمالية، أصبحت اململكة اجلنوبية معرضة بشكل مباشر
عهده مبماألة آشور واخلضوع هلا، األمر ) م. ق698  727(بدأ حزقيا  وقد.  آشوري واآلخر مصريأحدمها: حزبان

وقد أخذ . مصر من اهلدوء النسيب، ولكنه حنا بعد ذلك منحى استقاللياً أو معادياً آلشور بتشجيع من الذي ضمن له فترة
وقد أيد النيب أشعياء الذي كان له . والوثنيني املذابحهذا االجتاه شكل تطهري الدين من النفوذ اآلشوري، ومن املعابد و

وقام  مث حتالف حزقيا مع املدن الفلستية ااورة وغري ذلك من الدويالت املدن. اإلصالحات نفوذ كبري يف اململكة هذه
ستية، ولكنها استولت على املدن الفل ولذلك، قام سرجون الثاين بإرسال محلة تأديبية. م. ق722بتمرد ضد آشور عام 

م، قاد حزقيا، بتشجيع من مصر وبابل، حلفاً يضم أدوم .ق 705 وبعد موته عام. مل تدخل أدوم أو يهودا أو مؤاب
 م، واستوىل. ق701بغزو اململكة اجلنوبية يف عام ) خلف سرجون(فقام سناخريب . الفلستية ومؤاب وصيدا واملدن

رمبا بسبب (جيشه رفع احلصار   أُرسلت ملساعدة اململكة اجلنوبية، ولكنعلى كثري من املدن، وهزم القوة املصرية اليت
سمح حلزقيا باالحتفاظ بعرشه على أن يدفع اجلزية  وقد. دون أن تسقط القدس) حدوث خالفات داخلية يف آشور
  .ويتنازل عن ثالث وأربعني مدينة

 

مدة نصف قرن حتت نفوذ آشور اليت  كته يف سالماجلزية أيضاً، فعاشت ممل) م. ق642  698(وقد دفع ابنه منسى 
كانت تعبد يف ) مثل بعل(ذلك أن مجيع اآلهلة األجنبية  وجنم عن. كانت تشهد آنذاك آخر أعوام حكامها العظام

، )م.ق 640  641(وبعد أن قُتل ابنه آمون . منسى من أسوأ العهود من وجهة النظر الدينية ولذا، يعد عهد. اهليكل
. وهو بعد يف الثامنة) م.ق 609  639(بسبب خضوعه الكامل للقوة وللعبادة اآلشورية، اعتلى يوشيا العرش 

ظهور حركة استقاللية جديدة أخذت شكل إصالح ديين  وأخذت الدولة اآلشورية يف الضعف، األمر الذي ساعد على
جزء  الكاهن األعظم على كتاب الشريعة الذي يقال إنهوأثناء إصالح اهليكل، عثر . إرميا أيده األنبياء املعاصرون مثل

امللك األماكن املرتفعة اليت تعبد فيها اآلهلة  وأزال. من سفر التثنية، فدعا امللك الشعب إىل اجتماع وعقد ميثاقاً مع الرب
مرور اجليش م، أن يوقف . ق608وقد حاول يوشيا، عام . العبادة يف القدس ، وركز)اإلصالح التثنوي(األخرى 
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واعتلى  .الفرعرن خناو الذي كان يتحرك ملساعدة آشور ضد بابل ولكنه هزم وقُتل يف معركة جمدو املصري بقيادة
  .يوآحاز العرش، ولكن خناو خلعه بعد ثالثة أشهر من احلكم وقبض عليه

 

ولكن، .  هلم مدة ثالثة أعوامتابعاً الذي عينه املصريون على عرشه، فقد ظل) م. ق598  609(أما خلفه يهوياقيم 
ولكنه انضم عام . ، أصبح يهوياقيم تابعاً لبابل)م. ق605عام (قرقميش  مع هزمية املصريني على يد البابليني يف معركة

الدولة البابلية الذي  احلزب املمالئ ملصر يف اململكة اجلنوبية ضد نصيحة إرميا، وحتدى نبوختنصر ملك م إىل. ق601
بل . فلستيا، ومت جري بعض سكان يهودا إىل بابل م ووصلت إىل. ق605 قد أحلقت اهلزمية بنخاو عام كانت جيوشه

وكان يهوياقيم خاضعاً لبابل مع احتفاظه بالعالقات مع . م. ق603القدس عام  يبدو أن اجليوش البابلية وصلت إىل
مترد يهوياقيم على  ار مؤقت وهزمت نبوختنصر،وحينما متتعت مصر بازده. شجعته ووعدته بتقدمي املساعدة مصر اليت

وحينما قام . اخلالص الوحيد يكمن يف اخلضوع لبابل وكان النيب إرميا ضد احللف اجلديد مع مصر، وبين أن. بابل
 598مل تصل اإلمدادات املوعودة من مصر، ومات يهوياقيم أثناء احلصار عام  نبوختنصر بفرض احلصار على القدس،

القدس ونفي  ابنه يهوياكني العرش مدة ثالثة أشهر وعشرة أيام قبل أن يستسلم لنبوختنصر، وسقطت عتلىم، فا.ق
  .امللك إىل بابل

 

م، فتظاهر بالوالء . ق587 إىل عام 597ملكاً على يهودا من عام ) صدقياهو) ولكن نبوختنصر عين أحد أبناء يوشيا
بابل وانضم إىل التمرد  ن حكمه، حتالف مع املصريني وحاول االستقالل عنولكنه يف العام التاسع م. اجلديدة للقوة

ولكن القوة . اليت أرسلت قوة ملساعدة يهودا الذي ضم فينيقيا وشرق األردن وكل فلسطني، وذلك بتشجيع من مصر
. جرت النخبة إىل بابلبالفشل ودمرت القدس ومدن اململكة اجلنوبية كلها وه املصرية هزمت، وباءت حماولة االستقالل

وقد عين جداليا ). الكلدانيني واحلوريني حتالف(أصبحت سوريا كلها مستقرة يف قبضة اإلمرباطورية البابلية اجلديدة  مث
وقُتل بعض اجلنود البابليني فخاف . يف الغرب، ولكنه اغتيل بعد عدة شهور حاكماً على ما تبقى من فقراء العربانيني

اململكة اجلنوبية إىل وحدة  وحتولت. من انتقام البابليني، وهاجرت مجاعات كبرية منهم إىل مصر واستوطنتها نالعربانيو
 .إدارية تابعة لبابل

 

  " إفرايم-يسرائيل "المملكة الشمالية 

"Northern Kingdom "Ysrael; Ephraim  
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أو » يسرائيل«، أُطلق اسم )املتحدة اململكة العربانية(م وانقسام احتاد القبائل العربانية . ق928موت سليمان عام  بعد
وكانت تقع حسب الرواية . نسبة إىل عاصمتها» السامرة«أحياناً  على اململكة الشمالية، كما كانت تسمى» إفرامي«

الضفة الشرقية  نالتارخيية على حبرية طربية، وتضم ر األردن والضفة الغربية ومنها نابلس وأجزاء م التوراتية واملدونات
كما أن مساحتها كانت تبلغ ثالثة أضعاف  .وكان هلذه الدولة على خالف اململكة اجلنوبية، شريط ساحلي. واجلليل

من أهم قبائل هذه اململكة وجاء منها معظم ملوك اململكة، وهلذا سمي  وكانت قبيلة إفرامي. مساحة اململكة اجلنوبية
يربعام ملكاً، رافضةً إعطاء  دأ تاريخ اململكة الشمالية حينما بايعت القبائل العربانية العشروب. القبائل بامسها احتاد هذه

  .»اململكة اجلنوبية«قبيليت اجلنوب يف احتادمها املسمى  البيعة لرحبعام بن سليمان الذي نصب ملكاً على

 

اخلصومات إذ مل يكن هلا  ومع هذا، كانت تتنازعها. ديةالشمالية أكثر أمهية من الناحية السياسية واالقتصا كانت اململكة
وقد كانت األسرة احلاكمة فيها ال تتمتع . فيها مركز ديين قوي مثل القدس، ومل تكن عبادة يهوه القومية راسخة

ها كما كانت أكثر تعرضاً للغزو اخلارجي من اململكة اجلنوبية، ومل يكن مللوك .بشرعية قومية دينية مثل أسرة داود
قبائل يف مقابل قبيلتني  وكانت مكونةً من عناصر قَبلية كثرية غري متجانسة إذ كانت تضم عشر. خارجية واضحة سياسة

على ثالثة قرون وعشر سنوات، حكمها تسعة عشر ملكاً  ولكل هذا، جند أا يف فترة ال تزيد. يف اململكة اجلنوبية
ومل تتمتع اململكة بأي . ق العنف وحكم سبعة فترة أقل من سنتنيعشرة عن طري ينتمون إىل تسع أسر، مات منهم

  ).م. ق743  887(إال لفترة وجيزة  استقرار

 

من شأن القدس وهيكلها حىت من الناحية الدينية، واستعاضوا عن ذلك  وسعى رؤساء القبائل الشمالية إىل التهوين
. مركزية مقر اإلله  بنظام العبادات الكنعانية الذي يتسم بعدمملمارسة شعائر الدين متأثرين يف ذلك بتأسيس معابد حملية

وخصوصاً بعد أن منعهم اجلنوبيون أنفسهم من احلج إىل  كما أقيم يف السامرة معبد لينافس اهليكل فيحج إليه الشماليون،
  .حملية يف دان وبيت إيل القدس، كما أسسوا أماكن مقدسة

 

عام األول وأول ملوك اململكة الشمالية يوكان من املشرفني على . من قبيلة إفرامي القوية) م.ق 907 - 928(رب
فشل  وحينما. سليمان، لكنه قاد الثورة ضده بسبب ضرائبه ومطالبه اليت أثقلت كاهل الناس أعمال السخرة يف عهد

ليمان، ترأس الوفد الذي موت س وبعد). 22األسرة (التمرد، فر إىل مصر حيث جلأ إىل شيشنق فرعون مصر اللييب 
وعندما رفض الطلب، أعلنت قبائل الشمال . نظام الضرائب والسخرة أرسلته قبائل الشمال ليقابل رحبعام مطالباً بتعديل

شيشنق الذي  ويبدو أن رحبعام مل يتمكن من ضرب اململكة اجلديدة خوفاً من ديد. يربعام ملكاً استقالهلا وتوجت
لكنها نقلت بعد ذلك إىل بنوئيل عرب  واختذت اململكة من شكيم عاصمة هلا،. ء على مملكة سليمانكان يهمه القضا
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كما غير . معبداً يف بيت إيل ودان، وجعل رمز الديانة العجول الذهبية وقد أسس يربعام. األردن، وأخرياً إىل ترصه
كانوا يشكلون جزءاً من  القدس، وطرد الالويني الذينموعد األعياد حىت حيول حجاج مملكته عن الذهاب إىل  يربعام

. دائمة مع اململكة اجلنوبية اليت رفضت االعتراف بالتقسيم وخاض يربعام حرباً. اململكة العربانية املتحدة ومن إدارا

اململكة   ضدرغم أن عداءه كان موجهاً أساساً) رمبا بعد موت يربعام(اململكة الشمالية  ويبدو أن شيشنق قام بغزو
  .اجلنوبية

 

فبعد موت يربعام األول الذي متيز حكمه . وحتالفات مؤقتة وتاريخ اململكة الشمالية بعد ذلك تاريخ اضطرابات وعنف
 ، ولكنه اغتيل هو وبقية أعضاء أسرته أثناء حربه ضد)م. ق906  907(ناداب العرش  باالستقرار، اعتلى ابنه

قبيلة إفرامي وأبرم حتالفاً مع بن  من قبيلة يساكر الذي أى حكم) م. ق883 - 906(بعشا الفلستيني على يد منافسه 
وحينما غير بن هدد موقفه وختلى عن حتالفه، هزم بعشا وتنازل . اجلنوبية هدد األول ملك آرام فحاربا معاً ضد اململكة

قتله وهو   لكن زمري، قائد عرباته العسكرية،،)م. ق882  883(واعتلى ابنه إيال العرش . أراضيه عن جزء من
  ).م. ق882(حياصر إحدى املدن الفلستية وحلّ حمله 

 

 ملكاً وحاصر العاصمة،وهذا ما اضطر) م. ق871  882(طويالً ألن اجليش انتخب عمري  ومل يدم حكم زمري

يحكم قبضته على اململكة إال  ري ملولكن عم.زمري إىل أن يضرم النار يف نفسه ويف قصره بعد أن حكم ملدة عام واحد
وقد جعل عمري من السامرة عاصمة .أعلن نفسه ملكاً بعد ست سنوات من احلرب األهلية ضد تبين بن جينه الذي

عند  وقد كان اخلوف من القوة اآلرامية وسطوا العنصر األساسي يف السياسة اخلارجية.قصراً ململكته، وابتىن فيها لنفسه
املدن اآلرامية /اضطرت إىل منح الدول ويبدو أن الضغوط اآلرامية كانت قوية إىل درجة أن اململكة.لفترةعمري يف تلك ا

وملعادلة هذا املوقف، قام عمري بتقوية . إعطائها امتيازات خاصة احلق يف فتح وكاالت جتارية يف السامرة وكذلك
. عادة امللوك القدماء  ابنة ملك صيدا، لتدعيم التحالف على، فزوج ابنه من إيزابيل)صور وصيدا(الفينيقيني  عالقاته مع

وقد . حىت إا جنحت يف إقامة عالقات جتارية مع قربص وقد أتاح هذا التحالف الفرص التجارية أمام اململكة الشمالية
  قد انتشرت بنياحلياة الدينية يف اململكة إذ أن العبادات الوثنية يف صيدا كانت كان هلذا التحالف أعمق األثر يف

ونظراً للسالم املؤقت الذي . السامرة وقد حاول عمري إقناع اململكة اجلنوبية باالنضمام إىل حمور صيدا . الطبقات الثرية
استعادة اهليمنة على املؤابيني، وقام حبركة عمرانية قوية، وأحاط العاصمة بعدد  متتعت به اململكة الشمالية، جنح عمري يف

كانو يعرفون اململكة  نات، وقد متتعت اململكة بدرجة ال بأس ا من االزدهار حىت أن اآلشورينيمن التحصي كبري
  .»مملكة عمري«الشمالية باسم 
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 ، فأدخلت زوجته إيزابيل عبادة بعل يف اململكة الشمالية، وهو)م. ق852 - 871(العرش  واعتلى أخاب بن عمري

أن قام أخاب بعدة معارك ضد آرام  وبعد. يت امللكي واألنبياء بقيادة النيب إلياهوما أدى إىل قيام صراع شديد بني الب
كانوا قد أصبحوا خطراً حقيقياً يتهدد اجلميع بعد محلة آشور  دمشق، حتالف مع ملكها بن هدد ضد اآلشوريني الذين

حامسة  ل إن نتيجة املعركة مل تكنم، وجنحوا يف صدهم مؤقتاً يف معركة قرقار، وإن كان يقا.ق 870ناصر بال يف عام 
وحاربا ضد مملكة آرام دمشق،  مث حتالف أخاب، بعد ذلك، مع يهوشافاط ملك اململكة اجلنوبية. ألي من الطرفني

عرباين يذكَر امسه يف أحد األنصاب اآلشورية باعتباره أحد  وأخاب أول ملك. ولكنهما هزما وقُتل أخاب يف املعركة
  .آشور همامللوك الذين هزمت

 

مشركاً وثنياً، وقد حاول آحازيا أن يكون  الذي هامجه إلياهو باعتباره) م. ق851  852(وخلف أخاب ابنه آحازيا 
 مث اعتلى. اجلنوبية ولكن طلبه رفض، وهو ما أدى إىل توتر العالقة بني اململكتني جزءاً من املشاريع البحرية للمملكة

استقالهلم، كما هاجم اآلراميون   بعده، وأحلق املؤابيون به اهلزمية وحصلوا علىالعرش من) م. ق842  851(يورام 
وأدت هزائمه العسكرية املتكررة إىل ضعضعة . إحدى املدن مملكته، وجرح وهو أثناء معركة خاضها ضدهم السترداد

أطاح بأسرة أخاب وقتل زعيم االنقالب العسكري الذي ) م. ق814  842(يد ياهو  سلطته، مث اغتيل آحازيا على
الفينيقية واململكة  املدن/الدول(وقد قطع ياهو عالقات مملكته مع حلفائها السابقني . كما قتل كهنة بعل أعضاءها
اآلراميني بغزوها وأحلقت اهلزمية به، فاضطر إىل دفع اجلزية  وهو ما جعلها عرضة للغزو األجنيب، فقامت قوات) اجلنوبية

 ويظهر هذا امللك على. حيميه من اآلراميني، وهذا ما خفف من الضغط اآلرامي بعض الوقت لشلمانصر الثالث لكي

ولكن، بعد أن مين . ويقدم اجلزية املسلة السوداء اليت أقامها امللك اآلشوري وهو يقبل األرض عند قدمي هذا األخري
لكة الشمالية مرة أخرى وضمت األراضي اجليوش اآلرامية املم شلمانصر بالفشل يف إخضاع عاصمة آرام، هامجت

اجلنوبية،  ويف أواخر حكمه، اخترقت اجليوش اآلرامية مملكته ووصلت إىل حدودها مع اململكة .التابعة هلا شرقي األردن
 .مث دخلت مملكته مرحلة التدهور

 

 حتكمت يف أجزاء ، كانت اململكة الشمالية جمرد مملكة تابعة آلرام اليت)م.ق 800  814(وخالل حكم يوآحاز 
اآلرامي بعض الشيء  وقد احنسر املد. أراضيها وحدت من قوا العسكرية، فانكمشت اململكة لتصبح دويلة كبرية من

ملوك (إليه املصادر التوراتية باعتباره املخلِّص  بوصول محلة تأديبية آشورية بقيادة أدادنرياري الثالث الذي تشري
فرصة ) م. ق784  800(وانتهز يوآش . اجلزية، مثل يهو، للملك اآلشوري  دفعويبدو أن يوآحاز). 13/5ثاين

اململكة  وحينما حاول ملك. هزميتها على يد اآلشوريني، واستعاد بعض املدن اليت كان قد فقدها ضعف آرام بعد
ية، وحول اململكة اهليكل والكنوز امللك اجلنوبية أن يتخلص من اهليمنة الشمالية، استوىل يوآش على القدس، وب

أتى ذكر يوآش، يف أحد النقوش اآلشورية، باعتبار أنه كان يدفع اجلزية مللك  وقد. اجلنوبية مرة أخرى إىل مملكة تابعة
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 748 - 784(الثاين  ووصلت اململكة إىل قمة ازدهارها االقتصادي والعسكري والسياسي أثناء حكم يربعام .آشور

وانتهز يربعام الثاين فرصة هزمية آرام على يد  .ستقالل نظراً لضعف اآلشوريني النسيبإذ متتعت بشيء من اال) م.ق
. استولت عليها آرام من قبل بل ضم بعض املدن اآلرامية، فاتسعت رقعة مملكته اآلشوريني، فاستعاد كل األراضي اليت

األرض، وقام حبركة بناء   رقعاً كبرية منيربعام الثاين مستعمرات يف شرق األردن، وأقطع ضباطه وأتباعه كما أقام
ومتيز حكمه بالفساد الداخلي . كبري من املالك األثرياء وقد أدى كل ذلك إىل نشوء طبقة ذات نفوذ. واسعة النطاق

االضطرابات  وسادت فترة من. دفع النبيني عاموس وهوشع إىل اهلجوم عليه واستنكار أفعاله واالحنالل اخللقي، وهو ما
م . ق748وقد اُغتيل ابنه زكريا عام . كبرياً سمت بالصراع الطبقي ولعب فيها مالك األراضي يف شرق األردن دوراًات

  .بذلك حكم أسرة ياهو بعد ستة أشهر من اعتالئه العرش، وانتهى

 

رش إذ قتله شهراً واحداً دون أن يعتلي الع) األردن وكان من شرق(م، حكم شلوم رئيس االنقالب . ق748ويف عام 
وقد حاول مناحم أن يوسع حدود مملكته . هو اآلخر من شرق األردن الذي كان) م. ق737 - 747(مناحم 

 وحينما هاجم تيجالت بالسر سوريا مث اململكة. الدعائم، ولكن يد آشور احلديدية منعته ويؤسس حكماً ثابت

واحداً، ولكن قائد جيشه  عاماً) م. ق735  737 (وحكم فقحيا بن مناحم. الشمالية، دفع له مناحم جزية كبرية
ويبدو أن سبب املؤامرة ). م. ق733  735(العرش  قام بانقالب ضده وقتله واستوىل على) أحد نبالء جلعاد(فاقح 

وكان فاقح زعيم احلزب . اهليمنة اآلشورية، إذ كانت هلم عالقات قوية بآرام هو عدم رضا أثرياء شرق األردن عن
يوثام مث ابنه آحاز على  لآلشوريني، فتحالف مع رزين ملك آرام دمشق، حيث هامجا معاً اململكة اجلنوبية لريغما املعادي

وجردا محلة على القدس إلرغام اململكة اجلنوبية على  وقد جلآ إىل تشجيع االضطرابات يف أدوم وفلستيا. دخول احللف
قامت القوات اآلشورية باهلجوم على أعضاء التحالف وقضت على استغاث باآلشوريني، ف ولكن آحاز. االنضمام إليهما

. أسرى إىل آشور واستولت القوات اآلشورية كذلك على أراضي اجلليل وجلعاد، وأخذت منها. دمشق كدولة آرام

وتقول املصادر اآلشورية إن هوشع . الشمالية آخر ملوك اململكة) م. ق724  730(وقد قُتل فاقح على يد هوشع 
وبعد موت تيجالت بالسر الثالث، نشبت الثورات يف . قامت حول جبل إفرامي ى العرش مبساعدة آشور، وأن مملكتهاعتل

ثالث  اململكة الشمالية بتشجيع من مصر للثورة، فجرد شلمانصر اخلامس محلة وحاصر السامرة سوريا وانضمت
رجاهلا وأصبحت اململكة  ر عدداً كبرياً من، فهج)م. ق721(سنوات إىل أن سقطت يف يد خلفه سرجون الثاين 

 .الشمالية مقاطعة آشورية

 

  "م. ق907-928"يربعام األول 

Jeroboam I  
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ويربعام األول أول ملوك اململكة الشمالية بعد انقسام اململكة . »الشعب يكثر أو يربو«اسم عربي معناه » يربعام«
العناصر الساخطة تتجه  وبدأت.  للعمال من قبيلة إفرامي املسخرين للعمليربعام يعمل عند سليمان ناظراً كان. املتحدة

سليمان باملؤامرة طلب قتله، فهرب إىل مصر عند  وملا عرف. إليه ليكون زعيماً للتمرد على هيمنة سليمان واجلنوب
وحينما . عام اإلصالحوقاد يربعام الوفد الذي طلب من رحب. موت سليمان الفرعون شيشنق، وبقي هناك إىل ما بعد

وقد . وعشرين عاماً ثار الشماليون وأسسوا مملكتهم وخاضوا حرباً مع اململكة اجلنوبية استمرت اثنني رفض األخري،
إىل القدس لألعياد وجيددوا والءهم القدمي لبيت  وخشية أن يذهب العربانيون. يربعام من شكيم عاصمة لدولته اختذ

يف  رمبا بتأثري العبادة املصرية اليت عرفها أثناء فترة نفيه؛ أحدمها يف بيت إيل واآلخر ن ذهبداود، نصب يربعام عجلني م
يربعام آهلة أخرى منها عشتاروت اإلهلة  وإىل جانب العجل، جمد. دان  أي يف طريف مملكته  ونادى بوجوب عبادما

 ).ما عدا يوشيا( تعاقبوا على اململكة الشمالية هذه العبادة مجيع امللوك الذين وقد أيد. الفينيقية وكموش إله املؤابيني

اململكة الشمالية، وقد كان يقع يف  وغير يربعام تاريخ عيد احلصاد حبيث أصبح يف اخلامس عشر من الشهر الثامن يف
ري للملكة العربانية يربعام الالويني الذين كانوا يشكلون اجلهاز اإلدا وقد طرد. اليوم اخلامس عشر من الشهر السابع

ترصه إىل أن استقرت يف اية  مث انتقلت العاصمة إىل. ونقل عاصمته من شكيم إىل بنوئيل لتعذُّر حتصني األوىل املتحدة،
  .األمر يف السامرة

 

  "م. ق911-928 "رحبعام 

Rehoboam  

ممثلو القبائل  طلب منه. العمونيةورحبعام هو ابن سليمان من نعمة . »اتسع الشعب«اسم عربي معناه  »رحبعام«
محلهم إياه أبوه، فرفض طلبهم وهددهم مبزيد من  العربانية الشمالية، حتت قيادة يربعام، أن خيفِّف من النري الذي

وقامت . عن اململكة العربانية املتحدة وأسست مملكة مستقلة هي اململكة الشمالية الضرائب، فانشقت القبائل الشمالية
وأثناء حكمه أيضاً، غزا  .بني رحبعام ويربعام واستمرت طيلة حكمه، كما انتشرت العبادة الوثنية يف مملكته باحلر

  .القدس نفسها، وب اهليكل والقصر امللكي شيشنق مملكته واستوىل على بعض املدن لبعض الوقت، ومنها

 

  "م.ق767-908"آسا 

Asa  

. »الرب داوى وشفى«أي » يهوه آسا» ولعل االسم اختصار لعبارة. »الطبيب«أي » اآلسي«اسم عربي معناه » آسا«

بن هدد ملك آرام دمشق، لكي يوقف الغزو الذي قامت به  وقد حتالف آسا، وهو أحد ملوك اململكة اجلنوبية، مع
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 م اململكة اجلنوبيةاحلدود بني اململكتني، وهو ما يعين أن األمل الذي كان يراود حكا اململكة الشمالية، وقام بتحصني

  .باستعادة اململكة الشمالية قد انتهى

 

ولكنه، مع هذا، قام بإصالح ديين يهدف إىل حتطيم التماثيل وهدم املذابح  .وقد عرفت العبادات الوثنية يف عهده
ه، فبقيت إصالحات ومع هذا، مل يسايره الشعب يف مجيع. وهي أماكن مقدسة مرتبطة بالعبادة الوثنية واملرتفعات،

  .املرتفعات على حاهلا

 

  "م. ق871-882"عمري 

Omri  

وأثناء . كان عمري قائداً للجيش. الشمالية وهو اسم أحد ملوك اململكة. »مفلح«اسم عربي رمبا كان معناه » عمري«
قواته إىل مدينة استيالء زمري على العرش وأن اجليش بايعه ملكاً، فقاد عمري  حماصرته إلحدى املدن الفلستية وصله نبأ

انتصر يف ايتها عمري  مث قامت بينه وبني تبين بن جينه حرب أهلية استمرت مخسة أعوام. وفتحها فانتحر زمري ترصه
بيت «وقد مسى اآلشوريون اململكة الشمالية . مملكته وأسس أسرة ملكية حاكمة تعرف بامسه، وجعل السامرة عاصمة

  .»بيت عمري«أي » مخري

 

الدول اآلرامية بأن تفتح وكاالت جتارية /للمدن دهرت التجارة يف عصره نظراً ألنه خضع للضغوط اآلرامية ومسحوقد از
هذا املوقف،قوى عمري عالقاته مع الفينيقيني،فزوج ابنه أخاب من إيزابيل ابنة  وملعادلة.تابعة تتمتع بامتيازات خاصة

عصره إذ دخلت عناصر من  ية املتشابكة على االجتاهات الدينية يفوقد انعكست عالقاته السياسية والتجار.صيدا ملك
  .ولقد جنح عمري يف فرض هيمنته على املؤابيني. الشمالية عبادات صيدا الوثنية على العبادات اليهودية يف اململكة

 

  "م. ق852-871"أخاب 

Ahab  

 871وقد بدأ حكمه حنو عام . ة الشمالية، وهو ابن عمري أحد ملوك اململك»أخو األب» اسم عربي معناه» أخاب«

عبادة بعل، وهو ما أدى إىل  فانقاد هلا وأدخل) وكانت امرأة وثنية(أثرت فيه زوجته إيزابيل ابنة ملك صيدا . م.ق
الفينيقيني واململكة اجلنوبية ليقف ضد آشور، وجنح هذا التحالف  وحتالف أخاب مع. احتدام الصراع بينه وبني األنبياء
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 مث حتالف مع يهوشافاط ملك. وإن مل تكن نتيجة املعركة حامسة) يف معركة قرقار(مؤقت  صد اآلشوريني بشكليف 

املعركة وسال دمه من مركبته  وخر أخاب صريعاً يف. اململكة اجلنوبية، فحاربا معاً ضد آرام دمشق ولكنهما هزما
  .فلحسته الكالب، كما تنبأ النيب إلياهو

 

  "م.ق 843-  "إيزابيل 

Jezebel  

، )م.ق 852  871(وإيزابيل زوجة أخاب أحد ملوك اململكة الشمالية . »غري مرتفع«عربي يعين  اسم» إيزابيل«
وإيزابيل لتقوية العالقة بني اململكة  وابنة إثبعل ملك صور وصيدا وكاهن عشتروت، وقد عقد عمري الزواج بني أخاب

وقد قُتلت إيزابيل . قويت عبادة بعل، وقد تنبأ هلا إلياهو بأن الكالب ستأكلها ناومن ه. الدول الفينيقية/الشمالية واملدن
  .والذي مت بتشجيع من إلياشع صديق إلياهو) م. ق843(انقالب ياهو  أثناء

 

  "م. ق846-867"يهوشافاط 

Jehoshaphat  

عقد حتالفاً . نوبية وابن امللك آسااجل ويهوشافاط اسم رابع ملوك اململكة. »يهوه قضى«اسم عربي معناه » يهوشافاط«
وفيما  ).كما قُتل حليفه أخاب(اآلراميني، ولكنه هزم يف احلرب  مع أخاب ملك اململكة الشمالية وحارب معه ضد

جتارياً يف  وأسس يهوشافاط أسطوالً حبرياً. مع يورام وقام حبملة ضد مؤاب وأحكم سيطرته على أدوم بعد، حتالف
  .أن يبحر ، ولكن عاصفة هبت عليه أغرقته قبل)إيالت(يون جابر البحر األمحر يف عص

 

  "م. ق851-852"أحزيا 

Ahaziah  

  :وقد سمي ذا االسم كل من. »الرب أمسك«اسم عربي معناه  »أحزيا«

 

  .بادة الوثنيةالع وقد ختلَّى هذا امللك عن عبادة يهوه واتبع. اململكة الشمالية وهو ابن أخاب وإيزابيل  ثامن ملوك 1
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خاض معركة ضد ملك سوريا . عثليا ابنة أخاب وأمه) م. ق842 - 843( سادس ملوك اململكة اجلنوبية  2
  .ملك اململكة الشمالية اآلرامي، وقتله ياهو أثناء زيارته ليورام

 

  "م. ق814-842"ياهو 

Jehu  

اململكة الشمالية الذي أطاح بأسرة   العسكري يفوقد كان ياهو زعيم االنقالب. »هو يهوه«اسم عربي معناه » ياهو«
حاول القضاء على . اجلنوبية الذي كان يف زيارة يورام وإيزابيل أخاب وقتل أعضاءها، كما قتل أحزيا ملك اململكة

اجلزية  قام هو نفسه بعبادة العجول الذهبية فيما بعد، ودفع. اغتيال كهنتها ولكنه مل يوفَّق عبادة بعل عن طريق
  .اآلشوري وهو يقبل األرض ويقدم اجلزية ويظهر هذا امللك على املسلة السوداء اليت أقامها امللك. شلمانصر الثالثل

 

  "م. ق798-836"يوآش 

Joash  

وقد سمي ذا االسم ثامن . »يهوآش«وهو اختصار لالسم  أي منحه القوة،» يهوه قواه«اسم عربي معناه » يوآش«
 الذي أعاد عبادة اهليكل لبعض الوقت ولكنه عاد وارتد إىل العبادة الوثنية) م. ق798  836(ة اجلنوبية ملوك اململك

  .ودفع اجلزية مللك آرام مث اغتيل بعد حكم دام حنو أربعني عاماً

 

  "م. ق784-800"يوآش 

Joash  

  سمي ذا االسم امللك الثاينوقد. »يهوآش«، وهو اختصار لالسم »يهوه منحه القوة» اسم عربي معناه» يوآش»

الذهيب واسترجع املدن  عبد العجل. وهو الثالث يف ساللة ياهو) م. ق784  800(عشر من ملوك اململكة الشمالية 
وهزم أيضاً ملك اململكة اجلنوبية وب اهليكل والكنوز  اليت كان اآلراميون قد أخذوها بعد هزميتهم على يد اآلشوريني،

  .امللكية

 

  "م. ق748-784"ربعام الثاني ي
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Jeroboam II  

. الثالث عشر بني ملوك اململكة الشمالية ويربعام الثاين هو امللك. »يكثر أو يربو الشعب«اسم عربي معناه » يربعام»

سي عهده، وصلت اململكة إىل قمة ازدهارها االقتصادي والعسكري والسيا ويف. اتسم حكمه باالزدهار واستتباب األمن
ومنح ضباطه وأتباعه رقعاً  وأقام يربعام الثاين مستعمرات يف شرق األردن،. اآلشوريني النسيب وازامهم بسبب ضعف

وقد انتشرت يف عهده عبادة األوثان، ويف عصره، حذَّر  .كبرية من األراضي، فنشأت طبقة من كبار املالك األثرياء
  .االحنالل النبيان عاموس وهوشع من مغبة

 

  "م. ق733-769"عزيا 

Uzziah  

. ، وهو ابن إمصيا»عزريا«يسمى أيضاً  وعزيا أحد ملوك اململكة اجلنوبية الذي. »جمد الرب«اسم عربي معناه » عزيا«

ترأس حلفاً من . الشمالية، فنظَّم اجليش وحصن القدس وغزا املدن الفلستية ويف عهده حتررت مملكته من هيمنة اململكة
  .الشمالية الدويالت اليت كانت تعارض آشور حىت أصبحت مملكته اجلنوبية أكثر أمهية من اململكة ملوك

 

  "م. ق722-750"هوشع 

Hoshea  

عاد  ولكنه. كان صنيع اآلشوريني. وهوشع آخر ملوك اململكة الشمالية. »اخلالص«عربي معناه  اسم» هوشع»
وحني . دفعها بتشجيع من املصريني فرضوا عليه دفع اجلزية، ولكنه امتنع عنوحتالف مع املصريني، فهامجه اآلشوريون و

  .القبائل الشمالية) سيب(سرجون الفتح وأكمل جري  أتى شلمانصر واحتل السامرة، أخذ هوشع أسرياً، وأمت

 

  "م. ق727-743"آحاز 

Ahaz  

. ك احلادي عشر من ملوك اململكة اجلنوبيةوآحاز هو املل .»الرب أمسك«، أي »هو أمسك«اسم عربي معناه » آحاز«

  .»أحاز«وقد ورد امسه بصيغة 

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               306  

للحلف املعادي آلشور، فطلب آحاز العون  هامجت كلٌّ من آرام دمشق واململكة الشمالية مملكته لترغماه على االنضمام
ذلك تبعية دينية وقد نتج عن . وقضى على اململكة الشمالية من آشور، فهب تيجالت بالسر اآلشوري لنجدته

 وقد اقتحم. مذحباً يف القدس آلهلة آشور كما أدخل كثرياً من العبادات الوثنية األخرى لآلشوريني إذ شيد آحاز

  .الفلستيون مدن السواحل وجنويب مملكته، كما هامجه األدوميون

 

  "م. ق698-727"حزقيا 

Hezekiah  

كان تابعاً  .وحزقيا هو ابن آحاز ملك اململكة اجلنوبية. »ب قوةالر«أو » الرب قد قوى«عربي معناه  اسم» حزقيا«
وقد . إرميا حذره من مغبة ذلك آلشور ولكنه حاول أن يستقل عنها، فقام بإصالح ديين وحتالف مع مصر، ولكن

  .اجلزية حاصر سناخريب القدس يف عهده وأخضعه واضطره إىل دفع

 

  "م. ق642-698"منسى 

Manasseh  

تبوأ العرش بعد . اجلنوبية ومنسى أحد ملوك اململكة. »منشى«وينطَق أيضاً » من ينسى«اسم عربي معناه  »منسى«
ويعتربه كاتب سفر امللوك أسوأ امللوك طراً ). م.ق 642  698(حزقيا وحكم يهودا مدة أطول من أي ملك آخر 

وقد ). 20 33/1أخبار ثاين ( أكثر تعاطفاً معه األخبار الثاين يقدم صورة ولكن سفر). 18  21/1ملوك ثاين (
اآلهلة األجنبية مثل بعل  اململكة اجلنوبية يف عصره يف سالم إذ أنه دفع اجلزية آلشور، وهو ما كان يعين أن عاشت

  .وآشور كانت تعبد يف اهليكل

 

  "م. ق609-639"يوشيا 

Jos iah  

وكان يرشده يف  . يوشيا عرش اململكة اجلنوبية وهو بعد يف الثامنةوقد اعتلى. »يهوه يواسي«معناه  اسم عربي» يوشيا«
أخذت الدولة اآلشورية يف الضعف، وحتركت  وحني. الذي أدار شئون اململكة بامسه) الكاهن األعظم(حداثته حلقيا 

 على الدين توسيع رقعة استقالل اململكة اجلنوبية، األمر الذي انعكس مصر ملساعدة آشور ضد بابل، ساعد هذا على
نواة السفر (الشريعة  على كتاب سفر) الكاتب(وعندما بلغ يوشيا الثامنة عشرة من عمره، عثر شافان . الدينية واملؤسسة
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دفعه أجور العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الترميم يف  وعلى جمموعة من املواد التشريعية أثناء) املعروف بسفر التثنية
  .الكاهن األعظم حلقيا الذي قرأ السفر على يوشيا بذلكوأَخبر شافان . اهليكل

 وقُرئ السفر على. »اإلصالح التثنوي«الدينية اجلذرية االستقاللية املعروفة باسم   ومن هنا بدأت احلركة اإلصالحية

. التماثيلوأزالوا املرتفعات وحطموا  أفراد الشعب، فعاهدوا أنفسهم على عبادة يهوه دون سواه، وهدموا مذابح البعل

  .م. ق609خناو يف جمدو عام  وقد قُتل يوشيا أثناء حماولته وقف الفرعون

 

  "م. ق598-608"يهوياقيم 

Jehoiakim  

وضعه املصريون على . بني ملوك اململكة اجلنوبية ويهوياقيم هو الثامن عشر. »يهوه يقيم«اسم عربي معناه » يهوياقيم«
 م، يف معركة. ق605وبعد أن هزم البابليون املصريني عام . م. ق608وه عام وقتل العرش بعد أن هزموا أباه يوشيا

نصيحة إرميا وحتدى نبوختنصر،  قرقميش، نقل يهوياقيم والءه إليهم، ولكنه عاد وانضم إىل احلزب املمالئ ملصر ضد
  .أثناء احلصار ومات يهوياقيم. فعادت اجليوش البابلية وحاصرت القدس

 

  "م. ق598-598"يهوياكين 

Jehoiachin  

ملوك اململكة اجلنوبية وابن يهوياقيم،  ويهوياكني امللك التاسع عشر بني. »يهوه يثبت«اسم عربي معناه » يهوياكني«
يف عهده يف يد البابليني، فنفي هو وأسرته إىل بابل، وخلفه عمه  وقد سقطت القدس. حكم ثالثة أشهر بعد موت أبيه

  .صدقياهو

 

  "م. ق586-597"صدقياه 

Zedekiah  

. وامسه األصلي متنيا بن يوشيا هو آخر ملوك اململكة اجلنوبية،» صدقياه«و. »عدل يهوه«أو » يهوه عدل«عربي معناه  اسم» صدقياه«

صر فهاجم نبوختن. صدقياه مترد بتشجيع من مصر على الرغم من نصيحة إرميا أجلسه البابليون على العرش بدالً من يهوياقيم، ولكن
 .املنية صدقياه يف األسر وقُتل أوالده أمامه، وسملت عيناه وسيق إىل بابل وسجن حىت وافته القدس، ووقع
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  التهجري اآلشوري والبابلى: اخلامس عشر الباب

 

  التهجير اآلشوري والبابلي للعبرانيين

Assyrian and Babylonian Transfer of the Hebrews  

وهي ترمجة . اآلشوري أو البابلي» النفي«أو » السيب» نيني على يد اآلشوريني أو البابليني بأنهيشار إىل جري العربا
. القدمي طريقها إىل الكتابات التارخيية اليت تتناول تاريخ العربانيني وتاريخ الشرق األدىن شائعة للمصطلح التورايت وجدت

واجلماعات األخرى اليت مت سبيها أو  ني وحدهم دون األقواملكن هذا املصطلح ال يستخدم إال لإلشارة إىل العرباني
  .نفسها وعلى يد القوى نفسها جريها يف احلقبة التارخيية نفسها وحتت الظروف

 

أا تشري إىل حدث التهجري » جري«،فمن مزايا كلمة »جري«بكلمة  وكمحاولة لتحييد املصطلح،نعبر عن هذا املفهوم
بينما .االستقرار يف بابل دون تقييم،كما أا ال تشري إىل حالة املهجرين العقلية وال إىل موقفهم من يف ذاته بشكل وصفي

تعين أن » نفي«أو » سيب«املهجرين العقلية، فكلمة  تشري إىل حدث التهجري وإىل حالة» نفي«أو » سيب«كلمة 
األمر الذي ال  يها ألم كانوا ال ميلكون من أمرهم شيئاً، وهولالستقرار يف بابل، وأم مكثوا ف املهجرين كانوا رافضني

الفارسية بعد مرسوم قورش،وهو ما يسقط عنهم  تسانده احلقائق التارخيية،فكثري منهم رفضوا العودة إىل مقاطعة يهودا
  !صفة املنفيني املعذَّبني

 

أمراً شائعاً يف العصور  شرية ذات األمهية اخلاصةالتهجري القسري للنخبة احلاكمة واحلرفيني وبعض العناصر الب وكان
آخر نظراً ملوقعها اجلغرايف والسياسي يف املنطقة وسط  كانت عرضة هلذا أكثر من أي بلد) فلسطني(لكن كنعان . القدمية

  منطقةواحليثيني  وهو ما جعلهم يرغبون يف حتويلها إىل) العراق( مصر وآشور وبابل  القوى العظمى يف العامل القدمي

املهيمنة، حىت تصبح خط دفاع  حمايدة أو مرتوعة السالح أو حتويلها إىل دويلة يقطنها عنصر سكاين موال لإلمرباطورية
ومن هنا، . من وجهة نظر آشور وآشور من وجهة نظر مصر أول لتلقِّي غزوات وهجمات الدول الكربى ااورة، مصر

  .ابل ضمن من هجر من شعوب كنعان وقبائلهاآشور أو ب فقد كان جري العربانيني إىل
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االحتالل واهليمنة  اإلمرباطوريات القدمية يف الشرق األدىن القدمي كانت تلجأ إىل التهجري بدالً من ويبدو أن بعض
بقيام جيش نظامي دائم وقوة احتالل مستمرة وجهاز  العسكرية املباشرة إذ مل يكن لديها الفائض البشري الذي يسمح

 فكانت اإلمرباطورية تهجر النخبة وتطلب من املهزومني أن يدفعوا اجلزية وأن يديروا داري يدير األراضي احملتلة،إ

وتعمل حتت رقابتها وتقوم بدور اجلماعة  شئوم ذاتياً عن طريق خنبة حملية موالية لإلمرباطورية احلاكمة تدين هلا بالوالء
  ).ومن هنا كان استمرار الثورات وتعددها دائماً،وهو أمر مل يكن مضموناً (الوظيفية 

 

تيجالت  الشمالية بعد أن قاد ملك آرام دمشق مترداً ضد آشور وانضم إليه فاقح، فجرد وقد بدأ أول جري من اململكة
وهجروا رؤساء القبائل  وغزا اآلشوريون جلعاد). م. ق732  734(بالسر الثالث محلة ضد سوريا وفلسطني 

قام بتهجري عدة آالف من األسرى الذكور من مثاين  وتذكر إحدى وثائق تيجالت بالسر أنه. قاطنني شرقي األردنال
  .مدن خمتلفة

 

مت جري رؤساء  م وحتولت إىل مقاطعة آشورية،. ق724اململكة الشمالية متاماً يف يد اآلشوريني عام  وعندما سقطت
إىل ) املبالغ فيها بوجه عام(حسب الرواية اآلشورية  الحني واحلرفيني، ويصل عددهمالقبائل والعشائر العربانية وبعض الف

وآرامية من بالد الرافدين وغريها من الشعوب املساعدة لآلشوريني بدالً منهم،  ، ومت توطني عناصر سامية27.290
 721(اليهودي  صطلح الديينيف امل» السيب اآلشوري«أو ما يطلَق عليه » التهجري اآلشوري«نطلق عليه  وهذا ما

على ضفاف ر اخلابور، ) آرام رامي(الرافدين  وقد مت توطني املهاجرين أساساً باملناطق اآلشورية يف أعايل بالد). م.ق
  .كما مت توطني البعض يف مدن ميديا

 

البابليني، فقد كانوا عشر هجر على يد  ورغم أن عدد املهجرين على يد اآلشوريني كان كبرياً نسبياً ويفوق عدد من
العبادات  ويقال إم اندجموا يف حميطهم السكاين وتبنوا. البابليون، فإم اختفوا متاماً قبائل مقابل قبيلتني اثنتني هجرمها

ريها هلم ذكر يف املدونات الدينية اليهودية أو غ ويبدو أن هذه العملية متت بسرعة إذ مل يأت. الوثنية مث اعتنقوا املسيحية
مث  املهجرين هم سكان إمارة حدياب يف اإلمرباطورية الفرثية اليت اعتنق أهلها املسيحية ولعل بقايا هؤالء. من املدونات

أصبحوا مؤاجرين زراعيني تابعني للملك،  وهناك من الدالئل ما يشري إىل أن املهجرين مل يتحولوا إىل عبيد وإمنا. اإلسالم
وقد أحرز بعضهم مكانة متميزة ووصل إىل وظائف حكومية عالية،  . مشروعات الدولةيف حني عمل احلرفيون منهم يف

واستوعبوا متاماً  عادام وشعائرهم الدينية، كما تملَّكوا األرض فضربوا جذوراً يف األرض اجلديدة وسمح هلم مبمارسة
  .يف بيئتهم اجلديدة
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أدومية ( الذين هجروا بدورهم زعماءها، ومسحوا لعناصر أخرى يد البابليني وبعد ذلك، سقطت اململكة اجلنوبية يف
السيب «الديين اليهودي  ويسمى يف املصطلح» التهجري البابلي«باالستيطان، وهذا ما ميكن تسميته ) وعمونية ونبطية
وز الدولة أو رمز غنائم، أواين اهليكل اليت كانت تشبه رم وقد محل البابليون، فيما محلوا من). م. ق587(» البابلي

هلم بالعودة  وظلت هذه اجلماعة العربانية يف بابل إىل أن هزم قورش اإلمرباطورية البابلية ومسح .الشرعية السياسية الدينية
توطني عنصر سكاين مواٍل له يف فلسطني  م لألسباب السياسية نفسها اليت نفوا من أجلها، أي ضرورة. ق538عام 

  ).الغريب يف أواخر القرن التاسع عشر حينما تبنى احلل الصهيوين اتبعها االستعماروهي نفس السياسة اليت (

 

وحنن ال . حوايل سبعني عاماً استمرت فترة التهجري البابلي حواىل مخسني عاماً، وإن كان هناك رأي يذهب إىل أا وقد
 أو عشرين ألفاً، أو أربعني ألفاً يف تقدير كان عشرة آالف ويقال إن عددهم. نعرف عدد املهجرين على وجه الدقة

عدة  وجيدر هنا إبراز. وكان ضمن املنفيني النبيان إرميا وحزقيال). يف العراق(تل أبيب  وكان مركزهم األساسي. آخر
  :أمور

 

  .وآرام من غري العربانيني أن التهجري قد مشل عناصر بشرية أخرى كثرية من أرض كنعان: أوهلا

 

البابلي ترك أراضي فلسطني خراباً، فقد بقي سكان يعدون مبئات األلوف   ال التهجري اآلشوري وال التهجريأنه: ثانيها
  .، وخصوصاً أن الريف بشكل عام مل يكد يمس)العربانيني أوغريهم(األصليني  من السكان

 

ت اليهودية حىت بالقياس إىل ظروف تلك الكتابا هذا التهجري أو السيب مل يكن رهيباً على حنو ما تصوره بعض: ثالثها
  .األيام

 

إليه، وأن  أن نبوختنصر أفرج عن يهوياقني ملك اململكة اجلنوبية السابق وقربه) 34  53/31) ويذكر إرميا نفسه
وحزقيال، يف نشاطهم، كما ظهر بينهم  وقد استمر األنبياء، مثل إرميا. قادة العربانيني احتفظوا بقدر من السلطان

وتشري (املهجرين يف مزارع جديدة بالقرب من بابل، مثل تل أبيب وتل مالح  ومت توطني. جاي وزكريا وأشعياء الثاينح
األراضي اليت  وكانت). إىل أماكن كانت مزروعة يف املاضي ولكنها خربت وينتظر تعمريها مرة أخرى »تل«كلمة 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               311  

وقد ازدهر حال . باالحتفاظ بعادام وتقاليدهم ، وسمح هلمخصصت هلؤالء املهجرين أكثر خصوبة من أراضي فلسطني
 .وطناً ثانياً هاجر إليه طوعاً كثري من بين جلدم املهجرين يف بابل، فاختذوا منها

 

ا إىل املدينة واشتغلو فامتلك األثرياء املزارع الكبرية، وهاجر الفقراء: العربانية املهجرة إىل طبقات وقد انقسمت اجلماعة
وقد . حيث تدل على ذلك نصوص موارشو كما ظهرت بيوت جتارية يهودية كبرية مثل بيت موراشو،. بالتجارة

، )م. ق359  404(املال الكبرية يف عهد امللك أرحتشتا الثاين  أحرزت هذه العائلة شهرة خاصة بصفتها أحد بيوت
ازدهار التجارة  وجيب هنا أن نتذكر. ما اشتغلت بالربااألراضي الزراعية وقطعاناً كبرية من األغنام، ك إذ كانت متتلك

  .يف اإلمرباطورية البابلية

 

بشئون البالط البابلي املالية، أي أن بيت موراشو كان يشكل مجاعة وظيفية  كما كان هذا البيت التجاري يضطلع
الضرائب عما   تقوم جببايةواشتغل أعضاء األسرة أيضاً ملتزمي ضرائب، فكانت الشركة. يهود البالط وسيطة تشبه

املفروضة على الطرق العامة وقنوات الري  تنتجه األرض من حمصوالت زراعية، كما كانت تستويف بنفسها الضرائب
أنشطة اجلماعة الوظيفية الوسيطة اليت اضطلعت ا اجلماعات اليهودية عرب  مقابل االنتفاع منها، أي كانت تقوم بكل

  .بوخصوصاً يف الغر التاريخ،

 

فلسطني بعد مرسوم قورش، واكتفوا بدفع مساعدات مالية  وقد رفض كثري من اليهود، وخصوصاً األثرياء، العودة إىل
املواقع الطبقية  كبرياً من اليهود العائدين كانوا من أحفاد األسر األرستقراطية والكهنوتية ذات ويقال إن قسماً. للعائدين

استرجعوا بعودم بعضاً مما فقدوه من مواقع ومزايا طبقية  يكل والعبادة القربانية، وهؤالءواملكانة املتميزة املرتبطة باهل
 أم سيكونون خنبة حاكمة جديدة أو مجاعة وظيفية موالية للفرس تدير شئون فلسطني واجتماعية، وكانوا يعرفون

  .وأهلها لصاحل الدولة احلاكمة

 

ولعل أكرب دليل على هذا . معدالت االندماج العالية اليت حقَّقها املهجرون ومل يعد من بابل سوى أقلية قليلة، بسبب
األمساء مركباً من أمساء  وكان بعض هذه. ورود أمساء عربانية، بصورة متكررة، يف الوثائق التجارية لذلك العهد االندماج

ولد يوم «يعين » حجاي« كما كان ،»السيد أو االبن يا إله الشمس احفظ«مثالً يعين » شيشبصر«آهلة بابلية فاسم 
 املولود«أو » زرع بابل«معناه » زروبابل«، وكذا اسم »ولد يوم سبت«معناه » سبتاي«و ،»ولد يوم إجازة«أو » عيد
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واطلبوا سالم « : االندماج، إذ قال وكان النيب إرميا من أكرب مشجعي العربانيني على. ، وكلها أمساء بابلية»يف بابل
  ).29/7إرميا (» الرب ألن سالمها يكون لكم بسالم   سبيتكم إليها وصلُّوا ألجلها إىلاملدينة اليت

 

املسلمني  ومن(بابل بالتدريج عن فلسطني، فلقد وجدوا يف بابل الرعاية من الفرس بصفة عامة  وقد انفصل املهجرون إىل
ولذا، فقد كانت بابل وجهة اليهود الذين  .رقيةكما كانوا بعيدين عن اضطهاد اإلمرباطورية الرومانية الش) فيما بعد

حىت أن تعدادهم ا زاد حنو املليون عند سقوط القدس يف أيدي الرومان  يالقون االضطهاد يف أماكن أخرى من العامل،
ستمرتا وبومباديثا اللتان ا وغدت بابل قلعة لليهودية، وأنشئت ا احللقتان التلموديتان سورا. م70عام  وختريب اهليكل

القرن السابع امليالدي، أصبحت العراق مركز احلياة  ويف. قروناً حيث جرى فيهما تأليف أو وضع التلمود البابلي
أصبحت ترسل من علمائها رؤساء للحلقات التلمودية يف طربية بفلسطني اليت كانت قد  اليهودية والعلم اليهودي، كما

القرن العاشر امليالدي، وإن استمر  ومل تنته زعامة بابل لليهودية إال يف. سةمدينة مقد) منذ القرن الرابع امليالدي) غدت
  .اليهود يعيشون فيها قروناً بعد ذلك

 

ويرى أساتذة تاريخ اليهودية أن تبلور اليهودية على شكل بنية فكر ديني واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج 
ر تعداد جوانب تأثير بابل في اليهودية، ولذلك نكتفي بذكر ما ومن المتعذ. خالل القرن األول من إقامتهم فيها

 : يلي

 

املعبد  بابل البنية الدينية لليهودية، وحرروها من االرتباط بأرض ومقام معينني، وكرسوا  طور فقهاء اليهود يف 1
ساعد اليهودية بعد ذلك على التطور الذي  اليهودي كبؤرة دينية اجتماعية سياسية يلتقي حوهلا اليهود أينما كانوا، األمر

  .عن مكان بعينه حبيث أصبحت نسقاً دينياً متكامالً مستقالً

 

وتراكم منه اجلزء األكرب واألهم يف التراث اليهودي الذي سيطر   بلغ الفكر الديين اليهودي يف بابل أقصى ازدهار له، 2
التوراة نفسها  د البابلي هو مرجع احلياة اليهودية الذي حيتويويكفي أن التلمو. اليهوديني حىت اليوم على احلياة والفكر

  .ويتجاوزها

 

وأساطريها وعقائدها مثل عقيدة املاشيح املخلِّص وفكرة الطوفان   اقتبست اليهودية الكثري من تراث بابل ونظمها 3
  .بالسبت واالحتفال
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التوحيد الكامن، أي أن األرباب املتعددة كانت قد  ة من ويبدو أن العبادة البابلية قد دخلت يف ذلك التاريخ مرحل 4
وقد أصبح مردوخ رب األرباب يرعاها كما يرعى الراعي أغنامه، أي أن األرباب  بدأت متتزج وتتحول إىل إله واحد،

ة  مردوخ القو: نينيب» :وقد جاء يف أحد النصوص البابلية ما يلي. حتولت إىل جمرد جتليات للرب الواحد األخرى
: مردوخ الذي يضيء الليل  ساماسي: التجارة  سني مردوخ: مردوخ احلكم  نابو: مردوخ احلرب  ييل: إيرجال

تتجاوز  ومعىن ذلك أنه برغم التعدد الظاهر لآلهلة، فإن مثة إمياناً بوحدة كربى. »املطر مردوخ: مردوخ العدالة  آدو
بابل على يد الفرس، مثة إشارة إىل رب القمر  د تارخيها إىل ما قبل سقوطويف إحدى املُدونات البابلية اليت يعو. التعددية

ويبدو أن هذه التوحيدية البابلية لعبت دوراً يف . يف عبادة إخناتون التوحيدية باعتباره يلعب دوراً مشااً لدور آتون
وقد بذل حمررو . من مصر  بعد خروجهمالعربانيني على التخلُّص من احللولية الوثنية والتعددية اليت سقطوا فيها مساعدة

تدوينه أيام عزرا وحنميا، ولكن عناصر الشرك ظلت واضحة فيه  العهد القدمي جهداً غري عادي لتنقية النص املقدس عند
  .مع هذا

 

  .احلروف اللينة النظام الصويت يف اللغة العربية بكثري من مفردات وأنظمة اللغة األكادية وخباصة  تأثر 5

 

يكن سبباً يف تدهور اليهودية واحنالهلا وإمنا كان مصدراً  البابلي مل) أو السيب(ن كل هذا، نخلُص إىل أن التهجري وم
كدين، باملعىن  ولذا، فإن كثرياً من املفكرين اليهود يرون أن اليهودية بدأت. الدينية والثقافية لعديد من األفكار اليهودية
 .ليالباب الكامل للكلمة، يف املهجر

 

  "مفهوم ديني"السبي اآلشوري والبابلي 

"Assyrian and Babylonian Captivity "Religious  Concept  

عملية جري  ، وهو مصطلح يصف»النفي البابلي«مصطلح ديين يهودي مرادف ملصطلح » اآلشوري والبابلي السيب»
وكان بعض األنبياء، مثل إرميا وحزقيال، يرون أن . جلنوبيةا النخبة احلاكمة العربانية من أبناء اململكة الشمالية واململكة

أداة  غضب اإلله على الشعب نظراً لعصيانه واحنرافه عن عبادته، وأن آشور وبابل ليستا سوى النفي أو السيب تعبري عن
حبديثه حل حزقيال املشكلة  وقد. وقد أثارت قصة السيب مشكلة عدالة اإلله وكيف تخلَّى عن شعبه. غضب وعذاب

  .بروح اإلله إن عاد الشعب إىل طريقه عن يسرائيل اجلديدة اليت سيتم تشييدها واليت ستكون مفعمة
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ومع هذا، طالب إرميا . العودة وعن احلنني إىل صهيون وعن البكاء من أجلها ويتواتر يف الكتب الدينية احلديث عن
  ). وما بعده29/7إرميا )  وطنهم اجلديد، ففي سالمته سالمتهمبأن يبنوا بيوم ويزرعوا حدائقهم ويستقروا يف املنفيني

 

، ولذا حتول قورش يف الوجدان الديين اليهودي إىل )م. ق538(بالعودة  وبعد أن هزم قورش األمخيين بابل، مسح لليهود
واشتركا يف عملية إعادة  علوبشر كلٌّ من أشعياء الثاين وحجاي بالعودة، وقد عاد االثنان بالف. واملاشيح املخلِّص بل

  .تشييد اهليكل بناًء على أمر قورش

 

اخلروج منها  أو النفي إىل بابل مث اخلروج منها والعودة إىل فلسطني، مثله مثل العبودية يف مصر مث وقد أصبح السيب
 الصهاينة أن يطبقوا ذلك على وحياول. التاريخ املقدس والتسلل إىل كنعان واالستيالء عليها، منطاً متكرراً يعيد نفسه يف

 م، شكل من70هذا النمط، يرى الصهاينة أن النفي من القدس، بعد حتطيم اهليكل يف عام  وداخل. التاريخ غري الديين

الذي يشار إليه بأنه اهليكل  أشكال العبودية يتبعه خروج من الشتات مث دخول إىل فلسطني، أي أن االستيطان الصهيوين
  .ن منط متكررالثالث جزء م

 

. يف بابل أصبحت حتمل إحياءات أخرى، ذلك أن كثرياً من املنفيني رفضوا العودة واستعذبوا احلياة »بابل«ولكن كلمة 

، كما يشار إىل )أو قدور اللحم الشهية) ومن مث، فإن األدبيات الصهيونية تشري إىل الواليات املتحدة باعتبارها بابل
  .االستيطان فيها بأم سكان بابل اة خارج فلسطني علىاليهود الذين يؤثرون احلي

 

 النفي اآلشوري والبابلي 

Assyrian and Babylonian Captivity  

«-» )مفهوم ديين(والبابلي  السيب اآلشوري«: انظر   .»التهجري اآلشوري والبابلي للعربانيني 

 

  يهوديت

Judith  
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ة صاحبته قصة إستري يف كثري من الوجوه، كما أن هلا عالقة بقصة قص ، وتشبه»يهودية«اسم عربي يعين » يهوديت«
وأوشك أن يقضي  هذه القصة أن نبوختنصر هاجم العربانيني واستوىل على املنابع اليت متدهم باملاء وقد جاء يف. مششون

ويف إحدى الليايل، . فأعجب ا وأخذ يلتقي ا عليهم، فاتصلت يهوديت بقائد نبوختنصر هولوفرنيس وفتنته جبماهلا،
  .وال يوجد أي سند تارخيي هلذه الواقعة. وأنقذت العربانيني قطعت رأسه بعد أن لعبت به اخلمر

 

ولكن . اليهود يهوديت كُتب أثناء التمرد احلشموين، كما يبدو أنه كُتب لبث روح الشجاعة يف قلوب ويبدو أن سفر
املؤلَّف أساساً بالعربية، ولكن مل يعد باقياً سوى  وقد كُتب هذا.  أيام الفرسهناك رأياً خمالفاً يعود بتاريخ الكتاب إىل

األسفار  عند اليهود وتعتربه الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية من) أبوكريفا(الكتب اخلفية  وهو من. ترمجته اليونانية
  .القانونية الثانوية

 

  قبائل يسرائيل العشر المفقودة

Ten Los t Tribes of Is rael  

ومن املعروف تارخيياً أنه بعد انقسام . من سكان اململكة الشمالية هناك بعض األساطري اخلاصة مبصري القبائل العشر
القبائل العربانية االثنتا  ، انقسمت)اململكة الشمالية واململكة اجلنوبية(املتحدة إىل مملكتني متنازعتني  اململكة العربانية

وحينما سقطت . وقبيلتا يهودا وبنيامني يف اململكة اجلنوبية ر قبائل منها يف اململكة الشمالية،عش: عشرة إىل قسمني
 م، هجر اآلشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغريهم من. ق721اآلشوريني عام  اململكة الشمالية يف أيدي

سلك الديانات الوثنية العديدة، وقد   فيه باالخنراط يفالعناصر البشرية املهمة إىل آشور حيث اندجموا يف اتمع وانصهروا
م إىل مناطق قريبة من . ق587يهود بابل الذين هجرهم البابليون عام  وهلذا، فإن. متت هذه العملية بسرعة غري عادية

.  عاماً فقطوثالثني اآلشوري ال يشريون إىل ذلك التهجري اآلشوري مع أنه مل يكن قد مر سوى حنو مائة مناطق التهجري

إىل حد ما، مملكة كوزموبوليتانية، عقدت حتالفات  ولعل سرعة ذوبان املهجرين يعود إىل أن اململكة الشمالية كانت،
 وهناك نظرية ترى أن انصهار الشماليني مل. فيها عناصر وثنية من الديانات ااورة كثرية فدخلت على العبادة اليهودية

الرأي األرجح أن إمارة  لكن.  إىل أن عناصر يهودية بقيت وشكلت مجاهري إمارة حديابيتم ذه السرعة، وتذهب
وعلى كل حال، . وإمنا بسبب تهود النخبة احلاكمة حدياب اليهودية قد أصبحت يهودية ال بسبب كثافة بشرية يهودية،

 كانت) عاصمة حدياب(مساء أساقفة إربيل ويالحظ أن أ. املشار إليها عن طريق التنصر فقد مت انصهار العناصر اليهودية

امتزجوا باملستوطنني اجلدد  أما الشماليون الذين مكثوا يف فلسطني، فقد. أمساء عربانية مثل مششون وإسحق وأبراهام
  .وكونوا فرقة يهودية جديدة تعرف باسم السامريني
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. ائية، بل فضلوا اعتبارهم من املفقودين وحسب  حقيقةولكن كثرياً من اليهود مل يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره

 اليهودي، وأدبيات هذا التراث، يزخران بتصورات عديدة عن حمل إقامتهم احملتمل ولذا، فإننا جند أن التراث الديين

العودة هذه النبوءات بني  وقد ربطت. ووجودهم، كما يزخران بنبوءات عن عودم إىل وطنهم ليتحدوا مع بقية اليهود
الضائعة حمطَّ اهتمام كثري من الرحالة األوربيني من  وزمن اخلالص، وأصبح البحث احلريف والفعلي عن القبائل العشر

 وحينما اكتشفت القارتان. مبثل هذه الكتابات والذين تأثروا جبو التوسع االستعماري اليهود واملسيحيني املتأثرين

الرحالة الذين عثروا على قبائل  أما يف العصر احلديث، فقد أعلن. القبائل العشراألمريكيتان، قيل آنئذ إن سكاا هم 
بأن ) السفاردي(القبائل العشر املفقودة، وقد أفىت حاخام إسرائيل األكرب  الفالشاه اليهودية يف إثيوبيا أم عثروا على

  .نسل قبيلة دان الفالشاه من

 

عن أسطورة املاشيح يف تفسريها احلريف، إذ تلغي الواقع التارخيي   ال ختتلف كثرياًواملهم يف هذه األسطورة أا، يف بنيتها،
اإلنسان معلقة  املؤمن ا يف حالة انتظار أزيل لتحقُّق تصورات أسطورية، األمر الذي جيعل عيون وحقائقه وجتعل

لقبائل العشر املفقودة تستند إىل تصور أسطورة ا هذا باإلضافة إىل أن. بالبدايات والنهايات دون أن يالحظ ما حوله
  .بالنسبة إىل اليهود استحالة االندماج واالنصهار

 

  "م. ق585-  "جداليا 

Gedaliah  

أرستقراطية عين حاكماً ملقاطعة يهودا  وجداليا اسم قائد يهودي من أسرة. »يهوه عظيم«اسم عربي معناه » جداليا«
ونقل العاصمة إىل مصبه . وقد حاول أن يعاجل األمور حبكمة. م. ق586عام  ابليني يفالبابلية بعد سقوطها يف يد الب

فر املتمردون إىل  وقد(ولكن جمموعة من املتمردين قتلته، كما يقال، بتحريض من مصر أو من العمونيني  ).املصفاة(
م أم كانوا يعارضون مصادرة أمالك املعروف بشكل عا ويف الواقع، فال يعرف الكثري عن دوافعهم، ولكن من). مصر

اغتياله يعد  كما أن. فقراء القدس الذين يشكِّلون معظم السكان املتبقني بعد عملية التهجري اليهود املنفيني وتوزيعها على
  .تعبرياً عن رفض اهليمنة البابلية اجلديدة

 

أي أمل يف اإلبقاء على اجلماعة اليهودية  ذكرى اغتياله، إذ قُضي مبقتله علىصيام جداليا بعد عيد رأس السنة اليهودية إحياًء ل ويصوم اليهود
 .يف فلسطني
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تواريخ الجماعات اليهودية في العالم اإلسالمي: الجزء الثاني  

 

 الشرق األدنى القديم قبل وبعد انتشار اإلسالم : الباب األول

 

  الشرق العربي قبل وبعد انتشار اإلسالم

The Arab Eas t before and after the Spread of Is lam  

من اليهود جلأت إىل مشال شبه  ويقال إن بعض مجاعات. من غري املعروف مىت استقر اليهود يف شبه اجلزيرة العربية
ويذهب رأي إىل أن ). اململكة الشمالية واململكة اجلنوبية) اجلزيرة عندما هزمت آشور وبابل اململكتني اليهوديتني

واحدة وإمنا  ومل تتم اهلجرة إىل شبه اجلزيرة العربية دفعة. الرومان التمردات اليهودية املختلفة ر بدأ بعد أن أمخداالستقرا
كما كان هناك أعداد من . ويثرب أخذت على األرجح شكل مجاعات خمتلفة استوطنت يف تيماء وخيرب ووادي القرى

واليمن عن طريق التجارة والتبشري حيث أدى ذلك إىل ود بعض  رةوقد ازدادت أعداد يهود شبه اجلزي. اليهود يف اليمن
ال مييل بعض  اليعقويب إىل أن يهود شبه اجلزيرة العربية من أصول عربية، أي أم عرب ودوا، ولكن ويذهب. القبائل

من يف القرن اخلامس دين ملوك محري يف الي ومثة رأي يذهب إىل أن اليهودية كانت. الباحثني إىل األخذ ذا الرأي
ومن املعروف أن الصراع على طرق التجارة بني البيزنطيني وحلفائهم . التوثيق امليالدي، ولكن هذا االدعاء يفتقر إىل

شبه اجلزيرة العربية  من جهة، ومن جهة أخرى احلمرييني ممن كانوا قد سيطروا على املمالك العربية يف جنوب األحباش
احلمرييون ورمبا بعض أعضاء النخبة احلاكمة وبعض أفراد  وقد ود امللوك. قد أخذ طابعاً دينياًقبل ظهور اإلسالم، كان 

 من أشكال الرفض السياسي والرغبة يف تبني عقيدة دينية مستقلة تضمن هلم شيئاً من الشعب، لكن ودهم كان شكالً

اليهودية آنذاك كان يعين التصدي  فاعتناقهم. ثنيةاهليبة واالستقالل، كما فعلت النخبة احلاكمة يف دولة اخلزر الو
الشرقية على أطراف شبه اجلزيرة العربية عن طريق املبشرين الذين جرى  حملاوالت التسلط من قبل اإلمرباطورية الرومانية

  . دولةآنذاك احلضر وأهل البادية دون أن خيشوا على أنفسهم من أية تبعية سياسية إذ مل يكن لليهود بثهم بني أهل

 

عند اجتيازه يثرب وهو عائد إىل اليمن على يد  اهتدى إىل اليهودية) 415  378(ويقال إن تبان أسعد أبو كرب 
 ويقال أيضاً إن اليهودية ظلت ديناً رمسياً لبالد العرب اجلنوبية طيلة حكم السبئيني .من بين قريظة) أي حاخامني(حربين 

محلة نكَّل فيها  الذي شن) 525  517(ن آخر ملوكهم هو ذو النواس ، وأ525 حىت 400املتأخرين من سنة 
. االرتداد عن دينهم واعتناق اليهودية أو املوت حرقاً وخير أهلها بني) أكرب مركز للمسيحية(باملسيحيني، فهاجم جنران 
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 سورة(يف القرآن الكرمي أخاديد أحرقهم فيها وأحرق إجنيلهم، ولقد وردت هذه احلادثة  فآثر بعضهم املوت فحفر هلم

بنجاشي احلبشة الذي جرد محلة  وأثارت هذه الواقعة غضب قيصر اإلمرباطورية الرومانية الشرقية، فاتصل). الربوج
وقد اندمج يهود شبه اجلزيرة  .وانتهى بذلك ملك احلمرييني يف اليمن لالنتقام، فخرج ذو النواس هلم وازم هزمية نكراء،

وأفخاذ مثل العرب   العرب وتزاوجوا معهم، وأصبح طابعهم عربياً صرفاً، فانتظموا يف قبائل وبطونالسكان واليمن يف
  .قَبلية مشتركة وصراعات شبه دائمة ودخلوا يف التحالفات القَبلية مبا يتضمنه ذلك من مسئوليات

 

، ولكن أكرب التجمعات اليهودية كانت عكرمة وبين زعورا وبين زيد وبين ثعلبة ويرد ذكر عشائر يهودية كثرية، مثل بين
يف طريق التجارة  حيث كانوا أصحاا، وكانت يثرب واحة خضراء وتتعبر إحدى احملطات التجارية املهمة يف يثرب

العربية بعدن يف اجلنوب، وبعد ادام سد مأرب  الرئيسي آنذاك املمتد بني مكة والشام، واملبتدئ داخل شبه اجلزيرة
واخلزرج، فجاوروا القبائل اليهودية يف بداية األمر مث تزايدت أعدادهم   وفد إىل يثرب قبائل األوس)450 - 447(

من البطون اليهودية،  فراحوا ينافسون اليهود يف متلُّك األراضي الزراعية فازدادت قوم وهو ما دفع عدداً مبرور الوقت
وبالتدريج . فيه العداء بني مجاعات اليهود الكربى ت الذي دباألقل شأناً، أن تدخل يف محاهم وتنتسب إليهم، يف الوق

لألوس واخلزرج فسيطروا على يثرب وقسموها فيما بينهم، ومل يبق لليهود منذئذ  أصبحت الغلبة والسيادة يف يثرب
ما من الكهنة هارون لكو وكان التجمع اليهودي يف يثرب يضم ثالث قبائل، اثنتان منها يقال هلما بنو. عليها سلطان

أما القبيلة الثالثة فهي قبيلة بين قينقاع، وكان . يعملون بالزراعة ومها بنو النضري وبنو قريظة، وكان أعضاء هاتني القبيلتني
أعضاء هذه  وكان. بعض املهن كاحلدادة والصباغة وصناعة السيوف وميارسون املبادالت التجارية أعضاؤها حيترفون

  .يف أحياء خاصة م ويقيمون احلصون لالحتماء االقبائل الثالث يعيشون 

 

فمقاتلو بين قينقاع . بضع مئات من الرجال ومل يكن عدد اليهود كبرياً، فقد كان عدد املقاتلني يف كل قبيلة ال يتجاوز
يهم يتراوح حنو أربعمائة ومخسني شخصاً، أما بنو قريظة فكان عدد مقاتل كانوا حنو سبعمائة شخص، ومقاتلو بين النضري

يتجاوز يف عصر الرسالة  وسبعمائة شخص، أي أن جمموع مقاتلي القبائل اليهودية الثالث يف املدينة مل يكن بني ستمائة
  .استناداً إىل هذا الرقم وميكننا أن خنمن العدد الكلي ليهود املدينة. ألفي رجل

 

ق بني املدينة والشام على مسافة مائة ميل إىل الشمال على الطري وكان يوجد جتمع يهودي آخر يف خيرب وهي واحة تقع
عن  ومل تصل إلينا معلومات واضحة. معظم سكان خيرب، إن مل يكن مجيعهم، كانوا من اليهود ويبدو أن. من يثرب

عالقتهم ولكن يستنتج من دراسة . قبائل تركيبهم القَبلي، وهل كانوا ينتمون إىل قبيلة واحدة أم كانوا ينتمون إىل عدة
 لذا، فقد جلأت هذه القبيلة إىل خيرب بعد أن أجالها. وثيقة بقبيلة بين النضري بيهود املدينة أم كانت تربطهم عالقة
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سياسة مدينة خيرب ودفعها باجتاه  عن املدينة، وأخذ زعماؤها يلعبون دوراً قيادياً يف) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
  .غزوة اخلندق ، كما حدث يف)وسلمصلى اهللا عليه (حماربة الرسول 

 

وكانت أهم . أراضي خيرب وكثرة مياهها وكان يهود خيرب يعيشون بصورة أساسية على الزراعة بسبب خصوبة
اشتغل يهود خيرب بتربية بعض أنواع احليوانات كاملاشية والدجاج  كما. مزروعاا النخيل واحلبوب وبعض اخلضراوات

  .وغريها

 

وجداول املياه، وهو ما جعل  احلياة الزراعية على يهود خيرب أن يسكنوا مجاعات متفرقة قرب العيونفرضت طبيعة  وقد
وعمدت كل جمموعة من يهود خيرب إىل بناء حصن خاص ا  .خيرب أقرب ما تكون إىل جمموعة قرى متناثرة يف األودية

 وقد يدل تعدد احلصون يف خيرب على. اسيةولقد ذكر املؤرخون أا سبعة حصون أس .لتحتمي به يف أوقات احلروب

عن نفسها كما فعلت القبائل  انقسام أهلها إىل سبع كتل متفرقة حبيث جلأت كل كتلة إىل بناء حصن خاص ا للدفاع
معلومات حمددة عن عدد سكان أو مقاتلي خيرب، ولكن يبدو أنه كان  ومل تقدم لنا املصادر التارخيية. اليهودية يف يثرب

على أكرب  لعدد املقاتلني يف جيش الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أي يف حدود ألف وأربعمائة رجل اً ورمبا مقارباًصغري
  .تقدير

 

ووادي القرى، فقد كانت واحات صغرية تقطنها جماميع يهودية  أما بقية املناطق اليت سكن فيها اليهود، مثل فدك وتيماء
 ولكن مل تصل إلينا معلومات واضحة عن أعدادهم أو طرق معيشتهم أو. العربالسكان  حمدودة العدد إىل جانب بعض

التارخيية أن حالتهم مل تكن ختتلف  ولكن يظهر من اإلشارات اليت أوردا بعض املصادر. أوضاعهم السياسية والثقافية
مع القبائل العربية ااورة هلم بالزراعة ويرتبطون بعالقات حتالف  كثرياً عن يهود يثرب وخيرب إذ كان معظمهم يشتغلون

 .اجلزيرة العربية وكانت هناك قبائل يهودية أخرى تسكن اليمن وجنران يف جنوب. يف مواجهة املخاطر محايةً ألنفسهم

 

لرؤسائهم وسادام أصحاب اآلكام واحلصون واألرض،  وكان اليهود خيضعون يف نظامهم السياسي واالجتماعي
 األمور الدينية،) أي احلاخامات(وكان يتوىل األحبار أو الربانيون . أداؤه كل عام  عليهميدفعون هلم ما هو مفروض

  .فيقيمون الصالة وينظرون يف شكاوى الناس ويعلمون األوالد
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ضد بين قينقاع  كتلة واحدة متماسكة من الناحية السياسية، فقد احتد بنو النضري وبنو قريظة مع األوس ومل يكن اليهود
وحني دخلت قبائل يثرب . قبائل اليهود وانعكست الصراعات بني األوس واخلزرج على. انضموا إىل اخلزرجالذين 

قبائل اليهود ضد البعض اآلخر، وبالغ بنو النضري وبنو قريظة يف قتل  وبطوا معركة ضارية يف يوم بعاث، حارب بعض
معركة أُحد حيث   يدعى خمرييق إىل جانب املسلمني يفويظهر عدم التماسك أيضاً يف اشتراك يهودي. قينقاع أفراد بين

فقاتل معه حىت قُتل ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  مايل حملمد يصنع فيه ما يشاء، مث غدا إىل] إن[إن أُصبت ف : قال
  .»خمرييق من خري اليهود«): وسلم صلى اهللا عليهم(فقال الرسول 

 

أصبحت العربية لغتهم الوحيدة وإن شابتها رطانة عربية أو آرامية حىت  ة أنوقد وصل اندماجهم االجتماعي إىل درج
وكعب بن  السموءال بن عادياء من بين قريظة،: وقد ظهر بينهم من شعراء العربية. هلجة خاصة م عدها بعض العرب

يضاف إليهما شعراء و). يهودية وكان ابن األشرف ينتسب إىل أب عريب من قبيلة طيء وأم(األشرف من بين النضري 
، وسعيه بن غريض، وشريح )مساجالت شعرية مع النابغة الذبياين الذي كانت له(الربيع ابن أيب احلقيق : آخرون، مثل

نفسها  وهؤالء الشعراء كانوا يلتزمون القواعد واألساليب. بينهم شاعرة تدعى سارة القرظية كما ظهرت. بن عمران
وقد . للتوراة أو لفكر ديين يهودي مستقل ويالحظ أنه ال يوجد يف شعرهم أي أثر. شعرهماليت يلتزمها شعراء العربية يف 

بالشجاعة وإكرام الضيف واملروءة والعصبية القبلية والثأر وأخذ الدية  سادت بني اليهود القيم العربية مثل الفخر
  .زعورا ة عربية سوى قلة مثل بينأمسائهم يبدو تعرم واضحاً وال توجد أمساء حتمل نكه ومن. والتحالف

 

نظراً ) صلى اهللا عليه وسلم(اليهودية قبل بعث الرسول  وال يرد ذكر يهود اجلزيرة العربية يف املراجع اليهودية أو غري
ال  وكانت عالقتهم بيهود فلسطني، الذين كانوا يتحدثون اآلرامية، عالقة جتارية. العامل النقطاع عالقتهم ببقية يهود

يف (أن يهود دمشق وحلب مل يكونوا  بل إن هناك من القرائن ما يدل على. لف عن عالقة القبائل العربية األخرى مختت
العربية يهوداً على اإلطالق نظراً ألم مل يكونوا يعرفون التلمود وإن عرفوه  يعتربون يهود اجلزيرة) القرن الثامن امليالدي

وكان حاخامام . القدمي يتهم كانت تتلخص يف اإلميان بعقيدة التوحيد والعهدويبدو أن يهود. خيضعوا لقوانينه مل
ويقال إن . وكان اليهود يعرفون بعض كتب املدراش. ملستمعيهم يقرأون العهد القدمي بالعربية مث يشرحونه بالعربية

فلسطني، إذ   أصول وأبعاد كدين يهودعرب اجلزيرة كانت أشبه حبزب قَبلي أكثر من كوا ديناً له اليهودية اليت اعتنقها
ومع هذا، ال . اليهودية يؤدي تلقائياً إىل ود أتباعه كان جمرد اعتناق أحد رؤساء القبائل أو البطون أو األفخاذ للديانة

. ة ماحمليط ويعود هذا وال شك للوثنية العربية. حلولية قوية يف عقائد يهود اجلزيرة العربية ميكن استبعاد وجود طبقة

  ).بالرأي الذي يذهب إىل أنه شخصية غري تارخيية أو السبئية إن أخذنا(وتظهر احللولية وبقوة يف فكر عبد اهللا بن سبأ 
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اليهودية  يتوقع ترحيب) صلى اهللا عليه وسلم(وكان الرسول . إىل تعاليم التوراة األصلية وجاء اإلسالم لينظر باحترام
اجلماعة اإلسالمية وبينهم يف املدينة ينظم   كتاب، فعاملهم بانفتاح ووضع كتاباً بنيومساعدم للمسلمني ألم أهل

ولكنهم سرعان ما . اخلطر اخلارجي على وجه اخلصوص وجيعلهم أمةً واحدة الشئون املشتركة ويوجب التساند يف وجه
البداية شكل احلرب الفكرية والدعاية  اجهة يفموقفاً اتسم بالسلبية مث تدرج إىل املقاومة والتأليب، وأخذت املو وقفوا منه

باملناقشات وطالبوه باملعجزات، وأظهر أحبارهم التعنت يف اجلدل ) وسلم صلى اهللا عليه(فقد حتدوا الرسول . املضادة
أن أخربوا قريشاً  )وهم أصحاب عقيدة توحيد(بل لقد بلغ األمر حد أن اليهود . تدرج احلال إىل اخلصومة واألسئلة مث

الترتيل يلوم اليهود ويعنفهم ويتهمهم بتحريف  وجاء. عقيدم الوثنية أفضل من دين حممد، وهو تزييف واع للحقائق
. وحاول اليهود إثارة الشكوك يف نفوس بعض املسلمني لزعزعة ثقتهم. واإلضافة إليها الكالم عن مواضعه وحتوير التوراة

وتفسريه وإىل انقسامهم تبعاً  يف فهم كتاب اهللا) واليهود(بني بين إسرائيل أشار القرآن الكرمي إىل وجود اختالف  وقد
كما » بين إسرائيل«ومثة رأي يذهب إىل أن كلمة (يف األمانات  لذلك شيعاً وأحزاباً، واموا ببغض املسلمني وباإلخالل

أتباع العقيدة  يهود يف املاضي باعتبارهمبالضرورة إىل يهود اجلزيرة العربية، وإمنا تشري إىل ال وردت يف القرآن ال تشري
القدمية بني األوس واخلزرج، كما اتصلوا خبصوم  وقد استمر اليهود يف خصومتهم، وحاولوا إثارة األحقاد). اليهودية

  .سياسية اجلماعة اإلسالمية وهو ما ولَّد أزمة

 

ارتفاع شأن املسلمني وخصوصاً أم كانوا  وتصاعد الصراع الفعلي مع اليهود بعد غزوة بدر نتيجة ختوف اليهود من
أقوى (فبدأ الصراع مع بين قينقاع . بدر جاء اعتباطاً أو يف غفلة من الزمن يظنون أن النصر الذي حتقَّق للمسلمني يف

 ، كما كانوا)سابقاً يثرب(الذين كانوا يسكنون داخل املدينة ) اليهودية اليت مشلتهم املعاهدة مع املسلمني اجلماعات

ويفهم من كتب السرية . يعتدون بقوم العسكرية كذلك كانوا. أغنياء جلهم صاغة، ويعتمدون على مساندة اخلزرج
  .باملسلمني أم أظهروا بوادر التحدي مث التحرش

 

صلى اهللا عليه (بثأرهم واالنتقام من الرسول  وذهب كعب بن األشرف إىل مكة بعد بدر يحرض أهلها على األخذ
ومل يكتف بذلك، إذ عندما عاد إىل املدينة استخدم شعره يف . وتقوى شوكتهم واملسلمني قبل أن يثبت سلطام) موسل

ويحرض الناس على  )صلى اهللا عليه وسلم(بنساء املسلمني واخلوض يف أعراضهم، مث راح يطعن يف الرسول  التشبيب
قينقاع أدت إىل مقتل يهودي ومسلم وأراد الرسول  هود بينوحدثت مشادة يف سوق الصاغة اليت كانت لي. اخلالص منه

يف ضوء احترام عقد املوادعة بني الطرفني، ولكن يهود بين قينقاع رفضوا فأمر  دئة النفوس) صلى اهللا عليه وسلم(
 وقد كان .استسالمهم حبصار دورهم واستمر احلصار مخسة عشر يوماً حىت أعلن اليهود) صلى اهللا عليه وسلم) الرسول

لكن الرسول قَبل ساطة عبد اهللا بن أيب وعبادة بن  من رأي املسلمني أن يقتلوهم مجيعاً، وكان عددهم سبعمائة رجل،
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 )صلى اهللا عليه وسلم(وسمح هلم باهلجرة فخرجوا إىل أذرعات الشام، وأخذ الرسول  الصامت على أن جيلوا عن املدينة

 .أمواهلم وأبقى هلم ذراريهم ونساءهم

 

بل كان . املسلمني كما يفترض العهد بني اليهود واملسلمني، وتعللوا بأنه يوم سبت ويف أُحد، رفض اليهود االشتراك مع
قتلى بدر والتحريض على  موقفاً استفزازياً بندب) مثل كعب بن األشرف(واختذ بعضهم . بين النضري مع املشركني هوى

تشجيعاً من املنافقني معتمدين على حلفهم مع  ك والتحرش، ووجدواكما أخذ بعضهم يزيد يف التشكي. املسلمني
بن مشكم أبا سفيان بن حرب عندما قدم من مكة يف مائتني من أهلها وأغار  وقد استقبل زعيم بين النضري سالم. األوس

وقام . املسلمني وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار. املدينة وأحرق دارين وقتل رجلني وقفل عائداً إىل مكة على أطراف
واعترب الرسول . بني املسلمني واليهود) املعاهدة أي(مبحاولة اغتيال الرسول، بعد عقد العهد ) عمرو بن جحش(أحدهم 

ولتأمني جبهتهم . وكانت قريش قد بدأت جتمع مجوعها للفتك باملسلمني .هذا التصرف دليالً على نقضهم العهد
وجاء . طويلة حيل عن املدينة فرفضوا وأخذوا يتحصنون ويعدون أنفسهم حلربالرسول إنذاراً بالر الداخلية أعطاهم

زعيم املنافقني عبد اهللا بن أُيب بالدعم  وازداد صلف بين النضري عندما وعدهم. ذلك على لسان زعيمهم حيي بن أخطب
 واستمر القتال عشرين ليلة ).ختلى عنهم عندما صمم الرسول على إجالئهم قينقاع مث هذا رغم أنه كان قد وعد بين(

اإلبل إال الدروع  النضري استسلموا يف اية األمر فسمح هلم الرسول باخلروج من املدينة ومعهم ما حتمل ولكن بين
ويالحظ أن بين قريظة حلفاء بين النضري مل  .وخرجوا حيث نزل بعضهم خيرب، ونزل آخرون بالشام) حسب طلبهم(

  .ى العهدميسهم سوء ألم أبقوا عل

 

املسلمني واستجابت هلم مجاعات  فبدأوا يهيجون ضد. وكان لليهود دور كبري يف خروج األحزاب ويف غزوة اخلندق
وخالل ذلك كان . خندقاً وضرب احلصار على املدينة ملدة شهر فحفر املسلمون. كثرية فزحفت على املدينة) أحزاب(

 ئل العرب الذين كانوا ما يزالون على وثنيتهم ضد محمد وأصحابه،أخطب يحرض كل قبا زعيم بين النضري، حيي بن

واليهود املنافقني يف املدينة الستئصال  وسعى جاهداً إىل أن جيعلها حرباً عامة تضم سكان شبه اجلزيرة العربية من الوثنيني
 التجاري إىل الشام إذا ازدادت وذكَّرها بقتلى بدر وضياع سيادا على الطريق شأفة اإلسالم؛ فقدم إىل قريش يف مكة

وأهل العلم مبا أصبحنا  يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب األول« وسألت قريش وفد اليهود . املسلمني يف املدينة قوة
بل دينكم خري من دينه وأنتم أوىل باحلق منه « احلقد فأجابوا  وأعماهم» خنتلف فيه حنن ومحمد، أفديننا خري أم دينه؟ 

«!  
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الكتاب يؤمنون باجلبت  أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من«: الكرمي يشري إىل ذلك يف آيات صرحية جاء فيها والقرآن
أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له . سبيال والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا

  ).52  51النساء (» نصريا 

 

قبائل غطفان من قيس عيالن ومن بين مرة  يهود من جديد ثائرة قريش ضد املسلمني، وفعلوا ذلك أيضاً معهكذا أثار ال
وأمت ذلك كله حيي بن أخطب بإغراء يهود بين . سعد ومن أسد وغريهم ومن بين فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بين

  وعلى الرغم من أن زعيمهم كعب بن أسدهذا احللف مع األحزاب، ونقض عهدها مع الرسول، قريظة بالدخول يف

  .ووثنيني تردد يف أول األمر، إال أن حيي بن أخطب ما زال به حىت انضم لقريش وحلفائها من يهود

 

يف املنطقة اليت مل ميتد إليها اخلندق الذي حفره  وكانت خطورة انضمام بين قريظة إىل هذا احللف، أم كانوا يقيمون
 مبقدم األحزاب، اعتماداً على أن بين قريظة حتمي هذه املنطقة وفاًء لعهدها مع ة عندما علموااملسلمون حول املدين

بداخلها عن طريق بوابة قريظة هذه، وملا  الرسول، ومن مث كان هذا يعين دخول احللفاء إىل املدينة والقضاء على املسلمني
وسعد بن عبادة ) ان هو ومجاعته من حلفاء بين قريظةألنه ك(األوس  مسع الرسول بغدرهم أرسل هلم سعد بن معاذ سيد

بني  وجنح أحد املسلمني يف زرع الشكوك. كعب بن أسد وحذَّراه من مغبة الغدر، فسخر منهما سيد اخلزرج فقابال
فخارت قواهم وطلبوا العفو لكن  بين قريظة،) صلى اهللا عليه وسلم(وعندئذ هاجم الرسول . األحالف، وفشلت احلملة

  .األوس عن حقه يف اختاذ القرار ليحكم يف أمرهم تنازل لسعد بن معاذ سيد) صلى اهللا عليه وسلم(سول الر

 

 .قام به بنو النضري من نشاط ضد املسلمني بعد خروجهم من املدينة وحتريضهم لبين قريظة ولعل سعد بن معاذ فكَّر فيما

أي العناصر (الرجال  فحكم على. ة ورفضهم النصحوقد رأى سعد بن معاذ بنفسه إصرار بين قريظة على اخليان
يعادل يف القانون احلديث اخليانة العظمى وإعالن  بالقتل وسيب الذراري والنساء، باعتبار أن ما ارتكبوه) العسكرية

  .احلرب

 

وأخذت يف  من مراكز اليهود املهمة، وصارت ملجأ اليهود احلانقني ومركزاً للتآمر،) أعايل احلجاز يف(وكانت خيرب 
وحني . وكان املسلمون يدركون ذلك .تكوين كتلة من يهود القرى ااورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون جناح

، أمر بالتهيؤ خليرب يف مطالع العام )آخر العام السادس للهجرة) مكةَ يف احلديبية) صلى اهللا عليه وسلم(سامل الرسول 
  مع وجود قريش يف اجلنوب وهلا دور يف التحريض على غزوة اخلندقخطر عسكري من الشمال السابع للهجرة، فهي
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انتصروا، كما جرت املفاوضات بني  كما حاولت التفاهم مع غطفان حملاربة املسلمني بوعدهم بنصف متر خيرب لعام إن
 أن فشل يتزعمه اليهود اآلن حلرب محمد وأصحابه بعد خيرب ويهود وادي القرى وتيماء وفدك لتكوين حلف جديد

 املستبعد أن يسعى يهود خيرب لالستعانة بقوى خارجية كالفرس مثالً الذين كانت هلم ومل يكن من. القرشيون يف ذلك

الربي من اليمن إىل الشام  مصاحلهم يف اليمن، وهم وال شك يطمعون أن ميتد نفوذهم إىل كل حمطات طريق التجارة
النطاة (وكان ليهود خيرب مناطق حربية . ولتخاذل غطفان لمني يف التحركولكن احملاولة فشلت لسبق املس. عرب املدينة

وبعد . حيتمون ا من الغارات، وفيها خمازن الغالل، أما املزارع فخارج احلصون لكل منها حصون) والشق والكتيبة
رب غنيمة وقسمها، وسلم خي ومناوشات، سلم يهود خيرب على أن تحقَن دماؤهم، واعترب الرسول صلى اهللا عليه حصار

وكان بني غنائم خيرب صحائف من . لديه مقابل نصف احملصول ولكنه ترك اليهود يزرعوا لعدم توافر األيدي العاملة
  .بتسليمها إليهم) صلى اهللا عليه وسلم(يطلبوا أمر النيب  التوراة، فلما جاء اليهود

 

) عليه وسلم صلى اهللا(فأرسل الرسول ). ى اهللا عليه وسلمصل(بقية القرى اليهودية وسلمت للنيب  وبعد خيرب، خضعت

صلى (مث خرج الرسول . ويعطوا النيب نصفها إىل يهود فدك ومت االتفاق معهم دون قتال على أن يتركوا لزراعة األرض
. ود السابقنيوهزمهم وتوصل معهم إىل اتفاق مشابه ملا توصل إليه مع اليه بنفسه إىل يهود وادي القرى) اهللا عليه وسلم

ويقال إنه يف هذه . املسلمني يهود تيماء بذلك مل ينتظروا مسرية الرسول إليهم بل أرسلوا إليه وقبلوا شروط وملا مسع
شاة مشوية للرسول، دست له فيها السم وأوحي إىل الرسول  )زينب بنت احلارث بن سالم(اآلونة قدمت امرأة يهودية 

 ويف رواية أخرى أنه أُقيم عليها القصاص ألن أحد الصحابة ممن أكلوا من. فلفظ ما أكل باألمر) صلى اهللا عليه وسلم(

 .الشاة مات مسموماً

 

اجلديدة، وموقفهم السليب مث العدائي، سبب تأزم العالقة  وكان وجود اليهود يف مستوطنات متراصة يف قلب األمة
  منهم خطر وأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبعاملتهمولكن، بعد خيرب، مل يبق. خطر لتشكيلهم جبهة داخلية ذات

  .معاملة حسنة باعتبارهم أهل ذمة) يف خيرب والقرى الشمالية)

 

. والؤها كامالً اخلطاب بإجالء اليهود عن اجلزيرة العربية ليحمي الدولة اجلديدة من عناصر مل يكن وقد قام عمر بن

صلى (اإلسالمي باعتبار أن ما حدث يف وقت الرسول  لوحيدة يف تاريخ العاملورمبا كانت هذه حادثة الطرد أو التهجري ا
ومع هذا، عامل عمر اجلماعات اليهودية طبقاً للشروط اليت كانت . عمليات عسكرية كان جزءاً من) اهللا عليه وسلم

ويسر عمر للجماعات  .فأهل فدك، على سبيل املثال، كان هلم نصف األرض، فاشتراها عمر منهم. وبني املسلمني بينهم
بل بقي بعض اليهود يف املدينة ويف وادي القرى . الكوفة اليهودية عملية االستيطان يف الشام والعراق، وخصوصاً يف
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 ويبدو أن موقف يهود الدولة البيزنطية من الفتح. هناك يهود بطبيعة احلال يف اليمن وتيماء قروناً عديدة، كما ظل

اإلمرباطورية بعد تعاوم  الئاً للمسلمني، وخصوصاً أن أوضاعهم كانت قد تردت داخل هذهاإلسالمي كان مؤيداً ومم
املسيحيون اليعقوبيون، الفتح اإلسالمي، وخصوصاً يف  وقد ساعد اليهود والسامريون، وكذلك. مع الفرس من قبل
. ينة ملنع جيش الروم من الدخولسبيل املثال، سد اليهود واملسيحيون بوابات املد ويف محص، على. سوريا وفلسطني

إسبانيا، كانوا يقومون  ويف. اخلليل وقيصرية، تمكَّن املسلمون من اختراق حتصينات الروم بسبب مساعدة اليهود ويف
الغالب، وإن كانت هناك بعض احلاالت  كان هذا هو النمط. بثورات مسلحة ضد حكامهم من القوط الغربيني

 .يقال إم قاتلوا إىل جوارهم كما حدث يف غزة ود مع الروم، بلاالستثنائية حني تعاون اليه

 

  الذميون أو أهل الذمة في اإلسالم

The Dhimmis  

الذمة معهم، وهم أهل الكتاب، ومن سن م الشرع سنة أهل الكتاب  هم من جيوز عقد» أهل الذمة«أو » الذميون«
يعين أن  واملصطلح. »أهل العهد«الضمان، ولذا يقال ألهل الذمة يف اللغة هي العهد واألمان و »الذمة«و. مثل اوس
  .»يف ذمة اهللا ورسوله وليسوا يف ذمة أحد من الناس « أهل الذمة 

 

اللتني أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب  )10  8اآليتني (والذمة ذُكرت يف القرآن الكرمي مرتني يف سورة التوبة 
  .إال وال ذمة ا يف مؤمناملشركني فإم لن يرقبو

 

حيث كانت عقود الذمة واألمان صنيعة التعايش الذي  كان أحد مفردات اخلطاب العريب قبل اإلسالم،» الذمة«وتعبري 
. »عقد اجلوار أو الذمة«عرف العرب من قدمي التناصر باجلوار، مبا يسمونه  فقد. صادف مسات يف الشخصية العربية

ويقاتل عنه،  وكان على اري أن حيمي اجلار أو املستجري. ندهم من مقتضيات شهامة العريباجلوار ع وكانت رعاية
الذمة كانت حالة تعاهدية تعارف عليها عرب  فمسألة. ويطلب حقه، ومينعه ومينع أهله مما مينع منه نفسه وأهله وولده

  .اجلاهلية

 

 من آذى: "سلم يف أحاديث كثرية منها احلديث الشريفاستخدام الرسول صلى اهللا عليه و واللفظ اصطالحاً ظهر مع

ومن خالل هذه الصيغة ". خرياً أوصيكم بأهل ذميت: "يف خطبة الوداع) صلى اهللا عليه وسلم(، وقوله "ذمياً فأنا خصمه
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ويضع الفقه . سواء يف املمارسات أو يف كتب الفقه قاموس التخاطب مع غري املسلمني» أهل الذمة«دخل تعبري 
، وهو »احلريب«مقابل » الذمي«كما يوضع . من جهة» املشرك«من جهة، ومقابل  »املسلم«مقابل » الذمي«سالمي اإل
اإلسالم لالجتار أو الزيارة  الكتايب الذي يأيت لدار«، وهو »املُستأْمن«، ومقابل »الذي يعيش يف دار احلرب الكتايب«

أنه عقد يصري ) املستقر يف كتب الفقه املختلفة(تعريف عقد الذمة  وأصبح. »فيعطَى األمان ويصرح له بالعيش ملدة حمددة
على وجه  يف ذمة املسلمني، أي يف عهدهم وأمام على وجه التأبيد، وله اإلقامة يف دار اإلسالم غري املسلم مبقتضاه

  .الدوام

 

مة، وهو تعاقد يستند إىل ظروف حمددة ومن حالة قانونية دائ وأهم مسات عقد الذمة أنه تعاقد قانوين بني طرفني، وليس
العالقة مع  وفكرة العقد هنا هي إسهام أساسي للدين اإلسالمي يف التعامل مع قضية األقليات، إذ أن .مث يزول بزواهلا

أُسست على مقوالت قانونية واضحة  غري املسلمني مل تؤسس على أساس تسامح املسلمني أو عطفهم وحسب، وإمنا
الفقه املسيحي الغريب الذي مل يطرح قط أية بنية قانونية خاصة  على عكس(وز األهواء، حممودة كانت أم مذمومة تتجا

  ).برمته للتسامح املسيحي باألقليات وترك األمر

 

هذا التعاقد ال يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج المعرفي اإلسالمي ومن منطلقاته األساسية التي يمكن أن 
 : عضها فيما يلينوجز ب

 

 : ديةالتعد  1

 

إن مجيع الفقهاء يعتربون االختالف والتعددية سنة إهلية تركت  بل. يعترف اإلسالم بالتعددية وحتميتها، وينطلق منها
وسلب احلريات  واإلسالم ال جيعل جمرد املخالفة يف الدين سبباً حيمل على التقاطع بالتفرقة. اخللق بصمتها على مجيع

كما يذهب ابن كثري (واالمتزاج به واالعتماد عليه  اج من الديار، وإمنا جعل العداء سبباً مانعاً من مواالة العدوواإلخر
  ).املمتحنة والقرطيب وغريهم يف تفسري سورة

 

أقر ، و)256البقرة " (الدين، قد تبين الرشد من الغي ال إكراه يف:"وقد أكد الدين حرية العقيدة يف آيات عديدة منها
ولو شئنا آلتينا كل "، وعلق املشيئة باختيار العبد )29الكهف " (ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن"حرية االختيار 

  ).13السجدة " (هداها نفس
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فالقلوب ) فهمي هويدي(اآلخرة لكي يفصل فيها اهللا سبحانه وتعاىل  وقد دعا اإلسالم إىل تأجيل اخلالفات العقيدية إىل
واوس  إن الذين آمنوا والذين هادوا، والصابئني والنصارى،"تترك لرب القلوب ويوم احلساب  غي أنوالضمائر ينب

  ).17احلج " (والذين أشركوا، إن اهللا يفصل بينهم يوم القيامة

 

ذكر وي. للعداء واحلرب يعين حتمية االختالف، واالختالفات يف الدين على هذا األساس ال ميكن أن تكون سبباً كل هذا
" أن اختالف الناس يف الدين واقع مبشيئة اهللا تعاىل اعتقاد املسلم"القرضاوي أن أساس التعامل مع غري املسلمني هو 

 إميان املسلم بأن اهللا يأمر"و" الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالني على ضالهلم ليس املسلم مكلفاً أن حياسب"و

إن أكرمكم عند اهللا . وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباًيأيها الناس إنا "، "بالعدل وحيب القسط
  .(13 سورة احلجرات" (إن اهللا عليم خبري. أتقاكم

 

 : عدلال  2

 

يف اتمع املسلم يقوم وفقاً جلملة من الثوابت منها رفع قيمة  العدل). فهمي هويدي(وهو القيمة القطب يف اإلسالم 
الناس مجيعاً  وهذه القيمة يتمتع ا. واملساواة، وحترمي اهللا الظلم على نفسه وحترميه بني اخللق خالف،اإلنسان، واالست

فإن له مبقتضى هذه الصفة يف الدين احلصانة  وإذن فمادام غري املسلم إنساناً،). الغنوشي(ألم أخوة، فكلهم آلدم 
  .عصمة الدمذلك السياق،  وأكد سليم العوا، يف. والكرامة واحلماية

 

واجبة االلتزام يف كل الظروف، وهي يف مواجهة األعداء، كما هي  والعدل يف اإلسالم قيمة مطلقة وليست نسبية، فهي
جريرة  ، أي ال يدفعكم بغض قوم إىل اقتراف)8املائدة " (جيرمنكم شنئان قوم على أال تعدلوا ال"مع األهل واحللفاء

رخصة فيه من قريب وال بعيد، وال  وأما العدل فال: "اخلطاب إىل أحد عماله يقولولذا كتب عمر بن . الظلم بإزائهم
  ".وأطفأ للجور، وأقمع للباطل من اجلور يف شدة وال رخاء، والعدل وإن رئى ليناً، فهو أقوى،

 

طل، وهو وإعطاء كل ذي حق حقه، واحلكم بني الناس باحلق الذي ال حيوم حوله با والعدل حتري اإلنصاف واملساواة
إقامة جمتمع إنساين حر  والعدل اإلهلي يتجلى على الصعيد االجتماعي يف الدعوة إىل). حممد سيد طنطاوي(الظلم  نقيض
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سيد (وليس اإلكراه عنصراً من عناصر تكوينه وال بقائه  مفتوح متلك مجيع العقائد واملذاهب واآلراء أن تعيش يف ظله،
 ان بالعقيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام، حدوده مفتوحة بال حواجز والاإلمي وهذا اتمع قائم على). قطب

املشرك ليملك يف الوطن اإلسالمي  بل إن. قيود جلميع املسلمني من كل جنس ولون، ولغري املسلمني كذلك من املساملني
« على أن ) الصحيفة(ت وثيقة املدينة وقد نص. اإلسالمية أن حتميه وتكفله أن يستجري فيجار ويتحتم حينئذ على الدولة

 ).الغنوشي(» املدينة آمن، ومن قعد آمن إال من ظلم وأمث  من خرج من

 

 : بشرالمساواة التامة بين ال  3

 

اليت تنبع من رؤية إنسانية لإلنسان تنبو عن عرق أو دين أو لغة أو  ويرتبط بقيمة العدل اإلميان باملساواة التامة بني البشر
خلقنا اهللا من نفس  للمسلم من هذه الزاوية أية أفضلية على غريه، وإمنا هو إنسان شأن أي إنسان آخر إذ وليس. هخالف

والغنوشي وسليم العوا وسيد قطب إىل أن هذه  كما ذهب أبو األعلى املودودي وفهمي هويدي وإدوارد الذهيب. واحدة
 ولقد كرمنا بين«  باملفكرين إىل طبيعة التكرمي الذي قضاه اهللا لإلنسان الذمة تعود املساواة اليت متثل خلفية معرفية ملفهوم

ومعىن . وعدله، ونفخ فيه من روحه فاإلنسان يف اإلسالم هو خملوق اهللا املختار، الذي خلقه وسواه) 70اإلسراء (» آدم 
 ن ألن اإلنسان نفساً، أو هلداية اإلنسانوفضالً، وأياً كان مناط التكرمي، أكا التكرمي هنا أي جعلنا هلم كرماً، أي شرفاً

وقد صار اإلنسان يف . هذا الدين بالعقل، أو الستخالفه، فإن نتاج هذا التكرمي أن صار لإلنسان، كل إنسان، قدسيته يف
هو حرمة نفسه، ويرتع بيده هذا الستر املضروب عليه، بارتكاب  محى حممي، وحرم محرم، وال يزال كذلك حىت يهتك

 من تلك احلصانة، وهو بعد ذلك بريء حىت يثبت جرمه، وهو بعد ثبوت جرمه ال يفقد محاية ة ترفع عنه جانباًجرمي

الكرامة حيمي اإلسالم أعداءه كما حيمي  ذه. الشرع كله، ألن جنايته ستقدر بقدرها، وألن عقوبته لن جتاوز مقدارها
نسانية يف كل فرد من أفرادها، هي األساس الذي تقوم عليه العالقات بني اإل أولياءه وأبناءه، هذه الكرامة اليت كرم ا

  .بين آدم

 

أن ألهل الذمة مزية خاصة لكوم  غري. وال شك يف أن هذا الذي سبق خيص فيما خيص أهل الذمة وإن كان أعم وأمشل
. ود والنصارى يف أصل عقيدموالصابئة بشرط أن يوافقوا اليه أهل توحيد يشاركهم يف ذلك اوس وكذلك السامرة

السرخسي  اهللا عنه إم قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، ويؤكدها ويقول اإلمام علي رضي
بل أكثر . »كأموال املسلمني وحقوقهم  وألم قبلوا عقد الذمة، لتكون أمواهلم وحقوقهم« : من مشاهري الفقهاء بقوله

األقليات غري املسلمة طاملا كانت مستمدة من الشريعة فإا ال تتأثر بسوء  فقه اإلسالمي إىل أن حقوقمن ذلك ذهب ال
معاملة األقليات غري املسلمة  األقليات املسلمة يف الدول غري اإلسالمية وعليه، فال جيوز، لدار اإلسالم أن تسيء معاملة
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وذهب حممد عمارة إىل أبعد من ذلك حيث مل يعترب ما للذميني  .»املعاملة باملثل « يف إقليمها حبجة األخذ بقاعدة 
  .واجبة حقوقاً وإمنا هي ضرورات

 

اإلسالمي أن أهل الذمة جزء من الرعية اإلسالمية، مع  تأسيساً على تلك األسس الفكرية كان ال مناص من اعتبار النظام
  .ثَّل فيها املسلمون والذميون كأمة متحدةكانت املعاهدات اخلارجية يم احتفاظهم بعقيدم، ومن مث فقد

 

أصبحوا من الناحية السياسية  حممد الغزايل أن اإلسالم يرى أن من عاهد املسلمني من اليهود أو النصارى أم قد ويؤكد
واجبات، وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم  أو اجلنسية مسلمني هلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم من

الفكر اإلسالمي أن انضواء األفراد واجلماعات يف نطاق النظام السياسي اإلسالمي  ويؤكد. ادم وأحواهلم اخلاصةوعب
واجتاهات الفعل السياسي ضمن اتمع  إطاراً عاماً حيدد سلوك األفراد» الرابطة األمتية «، و»األمة « أدى إىل اعتماد  قد

  .املسلم

 

العتبار الذميني مواطنني تطرح نفسها بقوة خاصة مع تعدد فئات ومستويات  عوةوإذا كان ذلك كذلك فإن الد
إدوارد الذهيب   فهمي هويدي  لؤي صايف  راشد الغنوشي (وعندما تناول العديد من املفكرين . الفكرة معضدات هذه

هذه الصحيفة حقوق كانت هلم مبوجب نص  صحيفة املدينة بالتحليل، وجدوا أن أهل الكتاب) سليم العوا، وغريهم
ويناصحون املسلمني، ويتناصرون يف محاية املدينة، ويتعاونون، كلٌّ يف موقعه  املواطنة الكاملة ميارسون عبادم حبرية،

فإن له النصر  وإنه من تبعنا من يهود: "ولعل من نص الصحيفة هذه ما يربر ذلك حيث قالت. أعباء ذلك على محل
لليهود دينهم وللمسلمني .. املؤمنني ماداموا حماربني ناصر عليهم، وأن اليهود ينفقون معواألسوة غري مظلومني وال مت

 وأن على اليهود نفقتهم وعلى.. إال نفسه وأهل بيته] يهلك[من ظلم وأمث، فإنه ال يوتغ  إال.. مواليهم وأنفسهم.. دينهم

نص ". (والنصيحة دون إمث  وأن بينهم النصح.املسلمني نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة
  .اجلنسية يف التشريع اإلسالمي املقارن وأكد ذلك أمحد طه السنوسي يف تناوله فكرة). وثيقة املدينة

 

مفهوم املواطنة حىت ذهب فهمي هويدي إىل إعادة النظر يف مفهوم الذمة الذي  وهكذا فإن مفهوم الذمة ال يتعارض مع
  . وليس متييز، وال يرتب اختالفاً يستدعي استمرار االلتزام بهتصنيف يعبر عن
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اجلنسية والقومية واللغوية  ذلك راشد الغنوشي يف حديثه عن ارتفاع املواطنة يف الدولة اإلسالمية عن كل الفوارق وأكد
ولة، وألزمتهم بواجبات رتبت حقوقاً لكل من توطن هذه الد وهذه املواطنة. وسواها من الفوارق اليت أقيمت بني البشر

حقوق  مساواة املواطنني يف الدولة اإلسالمية ثابت فال ختتلف حقوق وواجبات املسلمني عن وقد أكد أن مبدأ. كذلك
عقيدم أو الذميني كذلك هو طعن يف  فحمل املسلمني على ما خيالف. غري املسلمني إال فيما يقتضيه اختالف العقيدة

ترك اخلمر وحلم اخلرتير، أو يحمل املسلم على أكل حلم اخلرتير وشرب  ، كأن يحمل الذمي علىمبدأ العدالة واملساواة
  .اخلمر

 

املستحق، فهو أداء اجلزية واخلراج  أما. مستحق ومستحب: وعقد الذمة خيتص به اإلمام أو نائبه، وشروطه قسمان
وهي . عاة شعائر املسلمني ومشاعرهم وأال يعينوا أهل احلرباإلسالمي ومرا والضريبة التجارية والتزام أحكام القانون

  .إذا نقضوها انتقض عهدهم شروط ملزمة

 

واجلزية . »اخلراج الذي يستخدم يف احلرب«أي » جازيت«الفارسية  وأهم عناصر الذمة هي اجلزية وهي من الكلمة
صا أن اإلس ضريبة أساسها نوجعلها  الم أوجب اخلدمة العسكرية على أبنائه،القرآن وإمجاع املسلمني، ووجه إجيا

املسلمني أال يلزمهم مبا يعترب عبادة يف غري  عليهم فريضة دينية مقدسة، واعترب أداءها عبادة، فكان من لطفه مع غري
على مايل عن اخلدمة العسكرية املفروضة على املسلمني، لذلك فهي ال جتب إال  واجلزية على غري املسلم بدل. دينهم
تفرض على  على محل السالح من الرجال، وال جتب على امرأة وال صيب وال شيخ وال على ذي عاهة، وال القادر

أهل الذمة من مواطنيها، وتسقط أيضاً  راهب، كما تسقط عمن جتب عليه إذا مل تستطع الدولة أن تقوم بواجب محاية
وقد أُعفي من اجلزية نصارى اليونان لغري االشتراك .  دار اإلسالموالدفاع عن باشتراك أهل الذمة مع املسلمني يف القتال

. من اخلدمة العسكرية ، كما فُرضت اجلزية على مسلمي مصر كمسيحييها ملا أعفوا)اإلشراف على القناطر(القتال  يف

 تصنيفها كضريبة الكُتاب إىل أن اجلزية ال ميكن لكل هذا، يذهب بعض. ومن املمكن تأجيل حتصيل اجلزية من املعسر
 .الفاحتة على الشعوب املغلوبة رأس كتلك اليت كانت تفرضها اجليوش

 

عمر على أهل الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إىل  ويؤكد الغنوشي أن الضريبة التجارية، فرضها
إمنا فُرضت  مل يرد فيها نص معصوم،، وهي ضريبة )التاجر املسلم يؤدي ضريبة مقدارها ربع العشر بينما كان(بلد 

يتعلق بالنظر إىل الذمة وأصبح يؤخذ منه  لو تغير الوضع فيما: باجتهاد مصلحي اقتضته السياسة الشرعية، وعلى هذا
يساوي الزكاة، ألمكن حينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل ما يؤخذ من  ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة ما
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يستغلوا من أرض اخلراج  وقد أُعفيت أموال التجارة الداخلية من الضرائب، أما زرعهم ومثارهم اليت. حرج املسلم وال
  .املسلمون أيضاً فليس عليهم شيء فيها غري اخلراج، وهي ضريبة كان يدفعها

 

أم حيملون جنسية الدولة القانون اإلسالمي، يصدر عن واقع  ويذهب السنوسي والغنوشي إىل أن التزام الذميني بأحكام
« أال يسبوا  وأما مراعاة شعور املسلمني فيقتضي. بقوانينها فيما ال ميس عقائدهم وحريتهم الدينية اإلسالمية ويلتزمون

ينايف عقيدة الدولة ودينها، ما مل يكن ذلك جزءاً  ، وأال يروجوا من العقائد واألفكار ما»اإلسالم ورسوله وكتابه جهرة 
النصارى، وغري ذلك من مظاهر السلوك م كالتثليث والصلب عندمن عقيد.  

 

أن لغري املسلمني يف الدول اإلسالمية من حرية اخلطابة والكتابة والرأي  بل إن املودودي يذهب ألبعد من ذلك فريى
املسلمني أنفسهم،  واالجتماع واالحتفال ما للمسلمني سواًء بسواء، وعليهم من القيود وااللتزامات ما على والتفكري

وجيب على املسلمني أن يلتزموا . مذاهبهم وحنلهم فيجوز هلم انتقاد الدين اإلسالمي مثل ما للمسلمني من حق يف نقد
 وال حيق للحكومة. ولغري املسلمني كذلك احلرية الكاملة يف مدح حنلهم. املسلمني حدود القانون يف نقدهم وكذلك غري

ولكن ال ميكن . غري إسالمية قال أحد من غري املسلمني من حنلة غري إسالمية إىل أخرىاإلسالمية أن تعترض على انت
ولن يؤخذ غري املسلم . ارتد مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه ملسلم أن يستبدل دينه يف حدود الدولة اإلسالمية، وإن

  .بذنبه الذي محله على ذلك

 

وهو املالبس ذات اللون املخالف (لبس الغيار  وي شروطاً عديدة من بينهاهذا فيما يتصل باملستحق، أما املستحب فيح
كما كانت الشروط املستحبة لعقد الذمة ختتلف باختالف الزمان واملكان،  ).للون مالبس املسلمني لتمييزهم عنهم

اصطُلح على  اليتويذهب الدكتور قاسم عبده قاسم إىل أن الشروط . ا ال يعد نقضاً لعهد الذمة وكان اإلخالل
اإلسالمية، كما أا تتفق يف جمموعها مع روح  استهدفت يف أساسها محاية اإلسالم واجلماعة» املستحق«تسميتها 

فواضح أا اجتهادات من وضع الفقهاء يف مرحلة متأخرة » املستحب«عرفت باسم  الشريعة اإلسالمية، أما الشروط اليت
فرض القيود ال تستهدف  ة إبان احلروب الصليبية، وقد كانت نوعاً من املغاالة يفاتصال الذميني ببعض الغزا نتيجة

وتؤلف هذه الشروط ). صلى اهللا عليه وسلم(النيب  احلماية كما قلنا، غري أا غري معصومة، فلم تفرض على عهد
عهد «وجدير بالذكر أن . طاباملنسوبة إىل اخلليفة عمربن اخل» الشروط العمرية» أو» العهد العمري«بقسميها صورة 

بشكله النهائي إال يف أواخر  ظل جمهوالً بصورته التقليدية طوال القرنني اهلجريني األول والثاين، ومل يبدأ ظهوره »عمر
وقد وضع . بصحة أصوله اليت اهتمت حبماية اتمع اإلسالمي القرن الثاين اهلجري، األمر الذي حيمل على االعتقاد

  .شروط العهد العمري بشكل متسق مع روح الشريعة اإلسالمية بن اخلطاباخلليفة عمر 
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 : وقد ضمن اإلسالم ألعضاء األقليات غير اإلسالمية حقوقا عديدة من أهمها

  

ضمن اإلسالم ألهل الذمة حق العبادة ضمانا مطلقا، فال إكراه يف الدين بنص القرآن، وال جيرب أحد وال : حق العبادة-1
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة، وجادهلم باليت هي أحسن، إن ربك « .  لترك دينه إىل غريهيضغط عليه

 ). 125سورة النحل (» هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين 

 

وفضالً عن . وذهب القرضاوي وغريه إىل أنه ال حيق للمسلم أن يحاسب غري املسلم على معتقداته حىت ولو كان كافراً
إباحة زواج املسلم بكتابية فإن علي عبد الواحد وايف يرى أنه ال جيوز للزوج أن مينع زوجته الكتابية من أداء عباداا 

وشعائرها، بل إن بعض املذاهب ترى أنه ينبغي له أن يصحبها إىل حيث تؤدي هذه العبادات يف كنيستها أو بيعتها إذا 
 . رغبت يف ذلك

 

مد الغزايل أن اإلسالم مل يفرض على الكتابيني ترك أديام، بل طالبهم  ماداموا يؤثرون دينهم القدمي  ويوضح الشيخ حم
بل إن اإلسالم كفل يف احلرية الدينية ألهل . أن يدعوا اإلسالم وشأنه، يعتنقه من يعتنقه دون تهجم مر أو جدل يسيء

م يف جتديد ما تهدم منها، وبناء اجلديد منها، ودق نواقيسهم إيذاناً الكتاب حرية إقامة الشعائر يف أماكن عبادم، وحقه
 . بصالم، بل هلم إخراج صلبام يف يوم عيدهم

 

وبالنسبة لبناء الكنائس ودور العبادة، أورد الشيخ القرضاوي عهد عمر بتأمني الكنائس القائمة وقت الفتح اإلسالمي، مث 
اقيسهم يف أية ساعة شاءوا من ليل أو ار إال يف أوقات الصالة، وأن يخرجوا هلم أن يضربوا نو"أورد عهد خالد 

وذكر بشأن بناء الكنائس اجلديدة أن من فقهاء املسلمني من جييزها يف األمصار اإلسالمية، ". الصلبان يف أيام عيدهم
، وذلك على مذهب "ى مصلحة رآهاإذا أذن هلم إمام املسلمني بناء عل"وحىت يف البالد اليت فتحها املسلمون عنوة، 

ومجيع كنائس القاهرة املذكورة حمدثة يف اإلسالم بال "وأورد أمثلة من مصر، وما ذكره املقريزي . الزيدية وابن قاسم
 ". خوف
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 أن) عليه الصالة والسالم(ويستند هذا احلق إىل أمر اهللا سبحانه وتعاىل لرسوله :   قدر من االستقالل الثقايف والديين2

، أي أنه ميكن أن يتركوا )42سورة املائدة (» وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم « احكم بني الناس بالعدل 
أي (وقد كان ليهود بين قريظة بعض احلقوق يف إدارة شئوم اخلاصة . وشأم يطبقون قوانينهم يف جمال حيام اخلاصة
وبالفعل، كان من حق األقليات أن ينظموا أمورهم ).  إن صح التعبريأن العالقة مع الدولة كانت فيدرالية إىل حد ما،

الداخلية بالكيفية اليت تالئمهم، فكان هلم حق تعليم أبنائهم تعاليم دينهم، وأن تسود قوانني األسرة اخلاصة م 
 .ية لألقلياتوأحكامهم اخلاصة، وكانت هلم حماكمهم اخلاصة، أي أن اإلسالم ضمن قدرا كبريا من اإلدارة الذات

 

يذكر مشس الدين الرملي الشافعي أن دفع الضرر عن أهل الذمة :   محايتهم ضد العدوان اخلارجي والظلم الداخلي3
 : واجب كدفعه عن املسلمني

 

من حقوق أهل الذمة محايتهم من االعتداء عليهم حبفظهم ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من : العدوان اخلارجي) أ
من أهل [إن من كان يف ذمتنا "وينقل عن ابن حزم يف مراتب اإلمجاع ". ولو كانوا منفردين ببلد"ى يقصدهم بأذ

والسالح ومنوت ] أي باخليل[وجاء أهل احلرب إىل بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن خنرج لقتاهلم بالكراع ] الكتاب
". يه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمةدون ذلك، صيانةً ملن هو يف ذمة اهللا تعاىل وذمة رسوله صلى اهللا عل

ولقد أصر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تفاوضه مع قائد التتار على إطالق من مت أسره من أهل الذمة مع إطالق املسلمني 
الذمة ال نرضى إال بامتثال مجيع األساري من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا وال ندع أسرياً ال من أهل : "حيث قال

 ". وال من أهل امللّة

 

صلى (من حقوق أهل الذمة أيضاً محايتهم من الظلم الداخلي، ونقل عن رسول اهللا : محايتهم ضد الظلم الداخلي) ب
من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس منه، فأنا "قوله ) اهللا عليه وسلم

من أذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه ) "صلى اهللا عليه وسلم(وقوله ". يوم القيامة] مهأي خصي[حجيجه 
وفيما ذكره ابن ". من أذى ذمياً فقد آذاين، ومن آذاين فقد أذى اهللا) "صلى اهللا عليه وسلم(وقوله ". خصمته يوم القيامة

إن عقد الذمة يوجب هلم : "جند قول القرايف املالكيومن كتب الفقه ". ظلم الذمي أشد من ظلم املسلم إمثاً"عابدين أن 
) صلى اهللا عليه وسلم(، وذمتنا وذمة اهللا تعاىل وذمة رسول اهللا )أي محايتنا(حقوقاً علينا، ألم يف جوارنا، ويف خفارتنا 

وحق ". إلسالمودين اإلسالم، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة اهللا وذمة رسوله وذمة دين ا
احلماية املقرر ألهل الذمة يتضمن محاية دمائهم وأنفسهم وأبدام ومحاية أمواهلم وأعراضهم كما أسلفنا القول، فكلها 

وبلغ من رعاية اإلسالم حلرمة أمواهلم . ومن قتل ذمياً غري حريب قُتل، ومن سرقه قُطعت يده. مكفولة باتفاق املسلمني
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ومن حقوقهم ). كاخلمر واخلرتير(يعدونه  حسب دينهم  ماالً وإن مل يكن ماالً يف نظر املسلمني وممتلكام أنه حيترم ما 
 . تأمينهم عند العجز أو الشيخوخة أو الفقر، فالضمان االجتماعي يف اإلسالم يشمل املسلمني وغري املسلمني

 

بباب ) رضي اهللا عنه(مر عمر :  قالوحدثين عمر بن نافع عن أيب بكر: "قال اإلمام أبو يوسف صاحب كتاب اخلراج
. يهودي: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: قوم وعليه سائل يسأل، وكان شيخاً ضرير البصر فضرب عمر عضده، وقال

فأخذ عمر بيده، وذهب به إىل مرتله وأعطاه مما وجده، . اسأل اجلزية واحلاجة والسن: قال فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال
إمنا (فو اهللا ما أنصفناه، أكلنا شبيبته مث خنذله عند اهلرم . انظر هذا وضرباءه:  خازن بيت املال وقال لهمث أرسل به إىل

، والفقراء هم الفقراء املسلمون وهذا من املساكني من أهل الكتاب، مث وضع عنه اجلزية )الصدقات للفقراء واملساكني
 ". رأيت ذلك الشيخأنا شهدت ذلك من عمر و: "قال أبو بكر". وعن ضربائه

 

وقد أباح اإلسالم ألهل الذمة حرية العمل والكسب، ومزاولة ما خيتارونه من مهن، ومباشرة ما يرتاحون إليه من نشاط 
وال يرى اإلسالم أي حرج يف أن يشتغل مسلم عند أهل . اقتصادي، شأم يف ذلك شأن املسلمني الذين يعيشون معهم

احلق يف « ند مسلم، أما عن تولِّي غري املسلمني الوظائف العامة، فذكر ألهل الذمة الكتاب أو يشتغل أهل الكتاب ع
تويل وظائف الدولة كاملسلمني، إال ما غلبت عليه الصبغة الدينية، كاإلمامة ورئاسة الدولة، والقيادة يف اجليش والقضاء 

صلى اهللا عليه (الدين والدنيا وهي خالفة عن النيب بني املسلمني، والوالية على الصدقات ألن اإلمامة والرئاسة العامة يف 
، وقيادة اجليش ليست عمالً مدنياً صرفاً، بل هي من أعمال العبادة لكوا جهاداً، والقضاء حكم بالشريعة )وسلم

قليد وأشار يف ذلك إىل ما صرح به املاوردي من جواز ت. اإلسالمية فال يطلَب من غري املسلم أن حيكم مبا ال يؤمن به
ولذا كان اشتغال اليهود والنصارى يف الوظائف الكبرية والصغرية أمراً شائعاً . الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض

ومع هذا يرى طارق البشري أنه يف العصر احلديث، بعد أن أصبحت الدولة كياناً مركباً متداخالً، . يف بالد اإلسالم
إال تلك (خرباء ومستشارين، فإن من املمكن ألهل الذمة أن يتقلدوا أية مناصب وأصبح القرار السياسي نتيجة دراسة 

 ). املناصب ذات الصيغة الدينية، بطبيعة احلال

 

احلديثة فكما يرى العوا ليس له حمل من الوجود إذ أن تلك الدولة مل تقم ) اإلسالمية(وفيما يتصل بعقد الذمة يف الدولة 
 عهد ذمة ألهل تلك البالد، بل قامت على حق التحرر من االستعمار، ذلك التحرر على حق الفتح، حىت يكون هناك

الذي شارك يف صنعه كل من املسلمني واملسيحيني، ومن مث أصبح اإلطار القانوين الذي حيكم تلك العالقة هو املساواة 
يعاد استعماهلا يف أجلى صورها، " ليناهلم ما لنا وعليهم ما ع"بل ميكن القول بأن قاعدة . الكاملة يف احلقوق والواجبات
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ويبقى حق املسلمني فيها هو حق األغلبية يف كل بالد الدنيا، ويظلل اتمع بأسره فكرة النظام العام اليت تسمح بتطبيق 
 . القوانني اإلسالمية واحترام كل من األغلبية واألقلية هلا

 

طفية أو عقلية وإمنا إىل قاعدة قانونية فقهية وإىل الرؤية اإلسالمية إن موقف اإلسالم من أهل الذمة ال يستند إىل حالة عا
فمن املعروف أن الوايل عباس . ولعل الواقعة التالية اليت يذكرها ميخائيل شاروبيم يف الكايف تبلور هذه الفكرة. للكون

 كثريين من خدمة الدولة، األول، الذي تولَّى احلكم قبل حممد سعيد، كان شديد النقمة على النصارى، وأخرج منهم
وأراد أن يدبر إخراجهم من وطنهم وإبعادهم إىل السودان، ولزمه لتنفيذ هذا األمر أن يستصدر من األزهر فتوى 

جبوازها، فطلب إىل الشيخ الباجوري، شيخ اجلامع األزهر وقتها، الرأي يف جواز إبعادهم، فرفض الشيخ إنفاذ رغبة 
 يعين الذميني الذين هم أهل البالد وأصحاا، فاحلمد للّه مل يطرأ على ذمة اإلسالم طارئ، إنه إن كان« : الوايل قائالً

إن القاعدة الفقهية اخلاصة بأهل الذمة وحقوقهم املطلقة مسألة . »ومل يستول عليها خلل، وهم يف ذمته إىل اليوم اآلخر
 . ثابتة ال حتتمل النقاش

 

قفه من أهل الذمة إىل القاعدة القانونية والفقهية وحسب، وإمنا هناك أيضاً ولكن، ال يستند الدين اإلسالمي يف مو
، فهي عبارة تؤكد أن املوقف اإلسالمي من أعضاء األقليات »الرب والقسطاس«التسامح كعنصر تكميلي، وهذا هو معىن 

) املستند إىل التسامح الشخصي(وحسب، وإمنا إىل اإلحسان ) املستند إىل هيكل القانون(ال يستند إىل العدل االجتماعي 

ولذا حيض القرآن على البحث عن الرقعة ). اجلواين(والرب ) الرباين(ومبعىن آخر البد من القسطاس أي العدل . أيضاً
وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا « . املشتركة بني املسلمني وأهل الذمة

 ).46سورة العنكبوت (»  إلينا وأُنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون بالذي أُنزل

 

ويشري الشيخ القرضاوي يف عالقة املسلمني بغريهم إىل ما ال يدخل يف نطاق احلقوق اليت تنظمها القوانني، وهو الروح 
سانية من الرب والرمحة واإلحسان، ومن اليت تبدو من حسن املعاشرة ولطف املعاملة ورعاية اجلوار وسعة املشاعر اإلن

وقد أجاز الفقهاء للمسلم . إكرام الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألهل الكتاب، وزيارم وعيادة مرضاهم والتعامل معهم
 . أن يوصي أو يوقف شيئاً من ماله لغري املسلمني من أهل الذمة، وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً

 

تقل اآلن من املعيارية اإلسالمية إىل ممارسات املسلمني التارخيية، وأن نثري قضية مهمة وهي أن بعض وبوسعنا أن نن
ولكن، بعد حني، نسيت الوظيفة اليت من . التشريعات املنظمة للعالقة مع الذميني كانت حتمل داللة وظيفية وحسب
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ان الذميون يمنعون من ركوب اخليل، وإن ركب الذمي فعلى سبيل املثال، ك. أجلها مت التشريع وحتول احلظر إىل رمز
ولكن هذا طال نسيانه . اخليل فعليه أن يدلَّي بقدميه من ناحية واحدة العتبار أمين، أي لتأكيد أن الذمي ال حيمل السالح

 . ومل يبق من أمر طريقة الركوب اخلاصة سوى جانبه الرمزي وحده

 

والواقع أن إلزام الذميني بلبس الغيار مل يطبق يف أيام . أيضاً) الرداء(قضية الغيار ويتبدى حتويل الوظيفة إىل رمز يف 
الرسول، أما عند الفتح اإلسالمي، فقد كان غيار السكان احملليني خمتلفاً عن رداء العرب املسلمني حيث منع احملليون من 

االختالف يف الزي تأكيد التمايز وليس التميز، وكان اهلدف من . ارتداء زي العرب كضرورة أمنية يف عصور الفتح
والواقع أن التلمود . مبعىن أن الزي شكل من أشكال التعبري، أو هو لغة خاصة يتحدث ا اإلنسان ويعبر ا عن هويته

يها العنصر السائد يف اإلمرباطورية الفارسية اليت كان يعيش ف(ينصح اليهود بأال يرتدوا مالبس مثل مالبس الفرس 
ولعل اهلدف منه كان إدارياً حبيث ميكن التمييز بني الذميني . ويف العصر األموي، استبدل بالغيار الزنار). اليهود

واملسلمني مبا تقتضيه ضرورة تسيري شئون الدولة، وكان الزنار يشبه يف ذلك بطاقة حتقيق الشخصية، ولكن بعض الفقهاء 
 .  العملية وفرضوا عليه مدلوالً رمزياً حبيث أصبح اهلدف منه اإلذالل والتمييزنسوا وظيفة الغيار اإلدارية أو األمنية

 

واملمارسات اإلسالمية الواقعية،وهو متييز ليس ) املثالية(وال ميكن حسم هذه القضية إال بالتمييز بني املعيارية اإلسالمية 
يناً يهديه سواء السبيل، ويتحرك يف إطاره ممكناً وحسب يف إطار اإلسالم وإمنا حتمي وواجب ملن يؤمن باإلسالم د

 . وحيتكم إىل منظومته القيمية واملعرفية

 

ومنهم أعضاء اجلماعة (وما يهمنا من وجهة نظر هذه املوسوعة أن نشري إىل أن التشريعات اإلسالمية اخلاصة بأهل الذمة 
  . يفيةمل ختلق قابلية لدى اجلماعات اليهودية للتحول إىل مجاعات وظ) اليهودية

 

ويمكننا أن نضيف بعض العناصر األخرى التي ساعدت على استقرار وضع الجماعات اليهودية كأهل ذمة داخل 
 . التشكيل الحضاري اإلسالمي وساهمت في عدم فرض دور وظيفي فريد أو متميز

 

اإلسكاتولوجية، ( األخروية املسيحية للكون ولذا فالرؤية الذي يلعبونه يف الرؤية» قاتل الرب« مل يلعب اليهود دور  1
  ).املسيحية كما هو احلال يف اتمعات(مل تفرض على اليهود دوراً مميزاً ) اإلسالمية رؤية اخلالص النهائي
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ضعفه دليالً على عظمة الكنيسة، ويف ذلته وهزميته دليالً   مل ينظر إىل اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد الذي يقف يف 2
  .على انتصارها

 

اخلالص لن يتحقق إال بعودة   مل ينظَر اتمع اإلسالمي إىل اليهودي من خالل مفهوم العودة األلفية اليت ترى أن 3
  .اليهود إىل فلسطني وتنصريهم

 

تعترب العهد  فاملسيحية. حب وكُره بني اإلسالم واليهودية كما هو احلال بني املسيحية واليهودية  ال توجد عالقة 4
كما حدث (يرى نفسه حتقيقاً لليهودية أو نفياً هلا  كما أن اإلسالم ال. أحد كتبها املقدسة) تاب اليهود املقدسك(القدمي 

هذا  ولكنها مع. بأنبياء اليهود وباملسيح عليه السالم وبكتب اليهود واملسيحيني املقدسة فاإلسالم يعترف). يف املسيحية
املسيحية واإلسالم من اليهود يف أن  ويظهر الفرق بني موقف.  يرى أا حرفتمل تتخذ كتباً مقدسة ألن اإلسالم

  .»خيانة اليهود«بل » خرافة اليهود«و» قانون اليهود«فتشري إىل  أما املسيحية» شريعة اليهود«اإلسالم يشري إىل 

 

ويف . مركز اليهودية  يف فلسطنياإلسالم يف منطقة هامشية بالنسبة لليهودية، على عكس املسيحية اليت نشأت  ظهر 5
ولكن حينما ). صلب املسيح حسب الرؤية املسيحية ويف(البداية استفاد اليهود من احلكم الروماين يف قمع املسيحية 

 اإلمرباطورية إىل املسيحية قامت السلطة الرومانية بالقضاء على بقايا اليهودية يف املسيحية وحتولت قويت شوكة

  .فلسطني

 

  .العامل اإلسالمي كن أعضاء اجلماعات اليهودية ميثلون قوة سكانية ذات وزن يف مل ي 6

 

) واليهود والنصارى(نشاطاً إنسانياً كرمياً، ولذا مارسها املسلمون   حرم اإلسالم الربا ولكنه نظر للتجارة باعتبارها 7

  .اقتصادي كبري ألعضاء األقليات ومل حيدث متايز
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اجلماعات اليهودية إىل مجاعات وظيفية، وكان هرمهم الوظيفي واملهين ال  يتحول كثري من أعضاءلكل هذه األسباب مل 
قطاعات منهم إىل مجاعات  هذا ال يعين أنه مل تتحول. جمموعه عن اهلرم الوظيفي واملهين السائد يف اتمع خيتلف يف

ر الذي أخذته هذه الظاهرة يف اتمعات التبلو وظيفية، فقد حدث هذا بال شك ولكن بدون الشكل احلاد وبدون
اية القرن التاسع عشر ومع وقوع كثري من البلدان العربية يف قبضة االستعمار  وقد اختلف الوضع متاماً مع. الغربية
 إىل اليهودية يف العامل اإلسالمي ووصول كثري من اليهود اإلشكناز إذ مت حتويل الغالبية الساحقة ألعضاء اجلماعات الغريب

وترعى مصاحله ويقوم هو حبمايتها، ولذا حصل كثري من أعضاء  مجاعات وظيفية تقوم على خدمة االستعمار الغريب
 .أبناء البالد على جنسية إحدى البالد الغربية اجلماعات اليهودية من

 

  العالم اإلسالمي منذ انتشار اإلسالم حتى سقوط بغداد على يد المغول

The Is lamic World from the Spread of Is lam to the Moghul Sack of Baghdad  

من املفيد أن  اإلدارية واالقتصادية لوجود أعضاء اجلماعة اليهودية يف الدولة اإلسالمية، قد يكون قبل تناول اجلوانب
س بدرجة أعلى من تقبل التنوع وعدم التجان نقول إن احلضارة اإلسالمية، شأا شأن معظم احلضارات الشرقية القدمية،

كانت تسود فيها إحدى اجلماعات اإلثنية، ولكنها مل تكن تستوعب  فاإلمرباطوريات الشرقية. احلضارة الغربية
هويتها، يف  وكانت اجلماعة السائدة تعرف. وإمنا كانت حتدد حقوقها وحدودها وواجباا وحسب اجلماعات األخرى،

) من الناحية النظرية(الدولة اإلسالمية، فقد عرفت نفسها  أما اجلماعة السائدة يف. العادة، من املنظورين اإلثين والديين

أن  ومن املهم. أمر يشكل انفتاحاً كبرياً وحيقق فرصاً أكرب للحراك االجتماعي ولالنتماء على أساس ديين وحسب، وهو
وجعل إبراهيم أباً للموحدين، أباً لكل  )ملثاليةعلى األقل من الناحية النظرية وا(نشري إىل أن اإلسالم أكد وحدة األديان 

يف الرؤية (واليهود، فإن اليهود مل يتحولوا ) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول  ورغم االصطدام الذي حدث بني. األديان
ا بعبارة اليت يشار إليه إىل اآلخر أو القتلة، كما حدث يف املسيحية حني ارتبط اليهود حبادثة الصلب) للكون اإلسالمية

اليهود كانوا أحسن حظاً من املسيحيني إذ أن القوة  بل ميكن القول بأن. ، بل ظلوا أهل ذمة وأهل كتاب»قتل الرب«
الشرقية  اليت مت القضاء عليها بسرعة، مث الدولة الرومانية) اوسية(الدولة الفارسية  املضادة للفتح اإلسالمي كانت

  .هناك قوة يهودية دولية مضادة ومعىن هذا أنه مل تكن. ها سجاالً عدة قروناليت استمرت احلرب مع) املسيحية(

. التكيف مع الفتح اإلسالمي كانت أعلى بكثري من قدرة اجلماعات األخرى وميكن القول أيضاً بأن مقدرة اليهود على

جمتمع حتكمه أغلبية  هم أقلية داخلأغلبية، ولذا كانت عندهم املهارات املختلفة الالزمة للتعايش باعتبار فلم يكن اليهود
حىت يتسىن لليهود التعايش بسهولة ويسر كأقلية ليس هلا  وقد تمكَّن فقهاء اليهود من تطويع القانون التلمودي. منتصرة

التلمودي  قانون الدولة هو القانون أو الشريعة، أي أن األمور الدنيوية ال حيكمها القانون مركز ديين، وطوروا مقولة إن
  .وإمنا قانون الدولة نفسها
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وافداً جديداً على اتمع العريب اإلسالمي، فجذورهم فيه قدمية حيث يعود  عنصراً) وال املسيحيون(ومل يكن اليهود 
  .بابل قبل الفتح اإلسالمي بقرون اجلماعة اليهودية يف بابل إىل أيام التهجري البابلي، كما انتقل مركز اليهود إىل تاريخ

 

الوحيدة يف العامل اإلسالمي مثلما كانوا يف أوربا املسيحية، وقد عرف الشرق  اية األمر، مل يكن اليهود األقليةويف 
وقد استمر . التعامل معها القدمي عشرات األقليات الدينية واإلثنية اليت كان على اإلمرباطوريات القدمية تنظيم األدىن

اليهود أنفسهم يلعبون دور الغريب أو اآلخر الذي حتيط به هاالت  نوع، ومل جيداإلسالم يف تقاليد التسامح وتقبل الت
  .ميتافيزيقية

 

متجانساً فقد كان هناك يهود الرومانيوت  ومما جيدر ذكره أن اليهود، عند الفتح اإلسالمي، مل يكونوا عنصراً واحداً
 ، كما كان يوجد يهود يتحدثون)ولة الرومانية الشرقيةويف أجزاء أخرى من الد يف اإلسكندرية(الذين يتحدثون اليونانية 

اليت طُردت من اجلزيرة العربية  اآلرامية يف اإلمرباطورية الفارسية وفلسطني، وانضمت إليهم قبائل اليهود املستعربة
 أن هذه ومن املفارقات. تطلب توطينها يف فلسطني أو يف القدس ومما له داللته أن هذه القبائل مل. ووطنت خارجها

واحلضارة  مبرتلة النواة العربية القوية اليت ساعدت بقية اجلماعات اليهودية على استيعاب اللغة اموعة املستعربة كانت
سيطرا، وكانت املدرسة البابلية بالذات  وعلى املستوى الديين، كانت اليهودية احلاخامية التلمودية قد فرضت. العربية

 مينع وجود بعض الفرق اليهودية املختلفة، فيهود اجلزيرة العربية كانوا ال يعرفون ولكن هذا مل. صاحبة السلطة والشرعية

وقد شكل كل (اليهود السامريون  كما كان هناك أيضاً. التلمود، ويبدو أنه كانت توجد بقايا للصدوقيني أو لفكرهم
يوجدون يف املناطق اليت فتحها املسلمون، ويشكلون حنو يهود العامل  وكانت أغلبية). هؤالء نواة حركة القرائني فيما بعد

  .هذه املناطق، كما أن نسبتهم كانت أكرب يف املدن من السكان يف% 1

 

 إضافة أن التسامح والعدل كانا يسمان فترات االستقرار واالنتصار، كما كانت تتسم ما ومع هذا، فمن الضروري

املسلمون من الغزو اخلارجي،   أما يف فترات التراجع، حيث كان خيشى فيها.سياسة احلكومات يف وسط العامل اإلسالمي
دائماً بالغزو؛ أي يف األمكنة واألزمنة اليت تز فيها ثقة األمة  حيث كانت مهددة) إخل... املغرب، إيران(ويف األطراف 

فكانت تصدر  عدل ديدا بالضرورة،فإن التسامح مل يكن صفة مالزمة لسلوك الدولة، كما مل يكن ال بنفسها ومبقدرا،
ولكن من املعروف أيضاً أن مثل هذه . الدولة تشريعات خاصة للتمييز ضد الذميني يف الزي وخالفه مما يتطلبه أمن

ازداد فيها التمازج واالندماج بني املسلمني والذميني، فكان الفقهاء الذين  التشريعات صدرت يف بعض األحيان اليت
الدولة تؤيدهم  وية اإلسالمية أو على السلطة اإلسالمية يطلبون استرجاع مثل هذه التشريعات، وكانتاهل خيشون على

  .يف ذلك ألنه يسهل عملية تسيري دفة احلكم، وألسباب أخرى
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وضعهم يف اإلمرباطوريات القدمية،  وميكن القول بأن وضع اليهود السياسي والقانوين كان يشبه، من بعض الوجوه،
وقد استمرت املؤسسات الدينية واإلدارية اليت ظهرت . فترات ازدهارها اً اإلمرباطورية الفارسية الساسانية، يفوخصوص
خيتاره أعضاء » املنفى» اإلمرباطورية الساسانية حيث كان يتوىل قيادة اجلماعة رئيس يسمى رأس اجلالوت إبان عصر

مجاعته ويقوم بتنظيم العالقات فيما بني أبناء اجلماعة من ناحية  لى أبناءاجلماعة اليهودية بأنفسهم؛ له السلطة الكاملة ع
  .وقد اعترف املسلمون مبنصب رأس اجلالوت. من ناحية أخرى وبينهم وبني الدولة

 

تفرقة اقتصادية أو متايز  األساسية للجماعات اليهودية داخل اتمعات اإلسالمية يف تلك الفترة عدم وجود ومن امليزات
وكانت ملكية األراضي . ويف كل املهن واحلرف تقريباً ظيفي مهم، بل كان اليهود يشاركون يف معظم جماالت احلياةو

فيما  العقارات يف كل أحناء البالد وتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراء مفتوحة أمامهم، كما أم متلكوا
وكانت نقابات احلرفيني . بال حدود ان هلم مطلق احلرية يف العمل التجاريوك. بينهم وبني املسلمني دون أية مضايقات

وقد شغل اليهود أعلى الوظائف احلكومية شريطة . مذهب أو أصل واملهنيني مفتوحة للجميع بغض النظر عن أي دين أو
ة اإلسالمية كانت تنفيذي وال تعطي صاحبها سلطات تشريعية أو سياسية، ذلك أن الدول أن تكون الوظيفة ذات طابع

  .أن مثل هذه الوظائف البد أن يشغلها مسلم العتبارات أمنية ترى

 

اإلسالمي من  وجود متايز وظيفي، كان جيري استبعاد أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب ولكن، ورغم عدم
 يف الدرجات الدنيا والوسطى، ومل يعملون بعض الوظائف اإلستراتيجية حبكم انتمائهم إىل أقلية، فكان معظم الذميني

صغرية، إذ كانت هذه الوظائف مقصورة على املسلمني أو على من اعتنق  يصل إىل الدرجات أو املراتب العليا إال نسبة
املسلمني مثل التجارة الدولية  وقد تركَّز اليهود أيضاً يف الوظائف واملهن اليت تتطلب التعامل مع غري. الذميني اإلسالم من

اتمعات التقليدية، رغبةً منها يف تسهيل عملية اإلدارة ونقل اخلربة، كانت  كما أن. واجلاسوسية والدبلوماسية والترمجة
ويالحظ تركز . مجاعات وظيفية بعض الوظائف واملهن يف أسر وأقليات معينة، حبيث تصبح هذه األسر أو األقليات تركز

مجع القمامة : والدباغة ونسج احلرير، ويف بعض احلرف الوضيعة مثل الصباغة: ثلاليهود يف التجارة واملال واحلرف م
ألحكام  كما كانوا يعملون أيضاً جزارين ومنفذين. وجتفيف خملفات ااري الستعماهلا كوقود وتنظيف البالوعات

ثائق جنيزة القاهرة اليت تعود إىل وتبني و.والكتابة الطب والترمجة:وكانوا يعملون يف بعض احلرف املتميزة،مثل. اإلعدام
 اليهود كانوا يعملون يف أربعمائة ومخسني مهنة وحرفة، منها مائتان ومخسون حرفة القرن احلادي عشر امليالدي أن

 .يدوية مل تكن بالضرورة وضيعة
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كثريتهم متتهن احلرف اليهودية يشتغلون بالزراعة وتربية املاشية، وكانت أ وعند الفتح اإلسالمي، كان أعضاء اجلماعات
الثورة "يسميه بعض املؤرخني  ولكن، مع اية العصر األموي وبداية العصر العباسي، تغير الوضع متاماً نظراً ملا .اليدوية

هذه الثورة التجارية إىل أن الفتح اإلسالمي قد وحد منطقة الشرق  وتعود". التجارية يف القرنني الثامن والتاسع امليالديني
يف الكنائس  وقد مت االستيالء على ثروات كبرية كانت حمبوسة. عدة إمرباطوريات ودويالت ملدة طويلة  أن تقامستهابعد

وقد واكب ذلك . رأمسال كان من السهل انتقاله واألديرة وقصور امللوك على هيئة متاثيل ذهبية ومعدنية حتولت كلها إىل
 اإلطار الطبقي اهلرمي القدمي الذي كانت تعضده الديانة اوسية وسقوط ظهور عمالة رخيصة بسبب توحيد السوق،

اليت أعقبت الفتح  وسامهت حركة البناء الضخمة. األرثوذكسية الرومانية، واهلجرة من القرية إىل املدينة والكنيسة
لعمالة واخلربات تسهيل انتقال رأس املال وا اإلسالمي يف تنشيط احلركة التجارية، وسامهت الطرق اليت شقَّت يف

  .والسلع

 

جتارية من  العناصر ما كانت لتسبب ثورة جتارية لو مل تكن النخبة العربية احلاكمة ذات أصول والواقع أن كل هذه
النخبة تنظر إىل العمل التجاري أو  ، ومل تكن هذه)رحلة الشتاء والصيف(قريش واضطلعت بالتجارة الدولية من قبل 

. التجارية وضع اليهود متاماً فعملوا بالتجارة احمللية والدولية والصريفة والربا وقد غيرت الثورة. وضيعاًاملايل باعتباره عمالً 

. سواء يف بغداد أو القاهرة حلول القرن العاشر امليالدي، كانت املؤسسات املصرفية اليهودية تقوم بإقراض الدولة ومع

وقد أدى كل ذلك إىل . التجار الراذانية) والتاسع امليالديني ني السابعالقرن(ومن أشهر التجار الدوليني يف ذلك الوقت 
حمددة  تشكل جزءاً أساسياً من اتمع ال تضطلع بوظيفة اقتصادية) كبرية وذات نفوذ(وسيطة  ظهور طبقة يهودية

 ككل باعتباره نشاطاً من اتمع مقصورة عليها كما كان احلال يف أوربا، وإمنا تقوم بنشاط اقتصادي مشروع ومقبول
ملثل تلك املذابح أو اهلجمات اليت كانت تدبر ضدهم يف أوربا إما بإيعاز  ولذا، مل يتعرض اليهود. مهماً وجوهرياً ورفيعاً

منافسني هلم، بل قامت شركات  النبالء الذين كانوا يرون فيهم أداة امللك أو من جتار املدن الذين كانوا يرون فيهم من
التجارية احمللية يف العامل اإلسالمي كانت قوية ال ختشى التجار الذميني  والواقع أن الطبقة. ني املسلمني والذمينيجتارية ب

وظيفة كان يضطلع ا  كما مل يكن اليهود عرضة لالستياء الشعيب بسبب ممارستهم الربا، فهذه. مكملني هلا بل تراهم
اليهود عاشوا يف صلب اتمع اإلسالمي، ال يف مسامه  أي أن. املسلمنيأيضاً املسيحيون من مجيع اجلنسيات، بل بعض 

  .اليهودية يف أوربا يف مرحلة تارخيية معينة كما كان احلال مع بعض اجلماعات

 

 يشغلها التجار يف احلضارة اإلسالمية انعكست على اجلماعات اليهودية، فكانت النخبة ويبدو أن املكانة اخلاصة اليت

يجند رؤساء احللقات التلمودية يف  وكثرياً ما كان. ة تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليهودية وتتحكم فيهاالتجاري
وقد ظهرت طبقة ثرية قائدة بني اليهود تشكل القيادة احلقيقية . اإلسالمي العراق من بني صفوف التجار حىت قبل الفتح

واملمولني دوراً  ولعبت هذه الطبقة من التجار). يات املتحدة حالياًوضع يشبه وضع اليهود يف الوال وهو(للجماعة 
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صيارفة حكومة أو ممولني كباراً يتحكمون يف تعيني رأس  أساسياً يف حياة اجلماعة، فقد كانوا جهابذة وصيارفة بالط أو
  أن يبقى رئيساً حللقةمن) 941  882) (سعديا جاؤون(متكَّن سعيد بن يوسف الفيومي  وبسبب نفوذهم،. اجلالوت

. على حلقة بومبديثا التلمودية كما كان اليهود الراذانية مسيطرين. سورا ملدة عامني حىت بعد أن طرده رأس اجلالوت

وهذا . ضد رأس اجلالوت الذي كان يقال إنه من نسل داود ويالحظ أن طبقة التجار كانت تتحد دائماً مع الفقهاء
من بعض  وهذا يشبه. تستند إىل املال واملقدرة الفكرية مقابل النخبة اليت تستند إىل املرياث التحالف ميثل النخبة اليت

الفكرية، مقابل األرستقراطية العربية اليت تعتمد  الوجوه صعود املوايل يف اتمع اإلسالمي مستندين إىل املال واملقدرة
  .على احلسب والنسب

 

والتجارية ورأس املال  اقع األمر شبكات جتارية أيضاً، فكانت املراسالت الدينيةالقول بأن احللقات كانت يف و وميكن
يضطلع يف منطقة ما بوظيفة ) املقدم(اجلماعة اليهودية  وكثرياً ما كان رئيس. والفتاوى تتنقل من خالل القنوات نفسها

ى عن الدولة العباسية وظهور وحىت بعد انفصال مصر ودول أخر. لعديد من الشركات احلاخام والوكيل التجاري
هذه الشبكة مل تكن مقصورة  ويالحظ أن. النجيد أو رئيس اليهود، ظلت الشبكة التجارية الدينية دون تغير كبري وظيفة

. احلرفيني واملهنيني اليهود كما استفادوا هم أيضاً منها على التجار واملمولني وحسب، وإمنا استفادت من وجود آالف

بورجوازية  اليهودية كانت متثل دولة داخل دولة أو أا متتعت باالستقالل االقتصادي أو كونت  يعين أن اجلماعةوهذا ال
وتشكل أواصر القرابة . متاماً يف اتمع يهودية مستقلة أو ما شابه من ادعاءات، فلقد كان اليهود مجاعة صغرية مدجمة

ناصر أساسية تضمن احلد األدىن من الثقة الذي ييسر عمليات االئتمان ع والتضامن الديين يف اتمعات التقليدية
املسيحيون يستعينون  كان التجار اليهود يستعينون باملمولني واحلرفيني اليهود، متاماً مثلما كان التجار ولذا،. والتجارة

  .مي األكرباإلطار احلضاري اإلسال وكان اجلميع ينتمون إىل. باملمولني واحلرفيني املسيحيني

 

اإلطار احلضاري اإلسالمي املوحد إىل سهولة حركة اليهود برؤوس أمواهلم  وقد أدى وجود اجلماعات اليهودية داخل
وتتضح درجة االندماج  .وإىل متازجهم، فاندجمت اجلماعة اليهودية إىل حد كبري يف اتمع العريب اإلسالمي وأفكارهم

ويظهر االندماج . يكن خيتلف عن تركيب اتمع ككل ة يف أن تركيب اليهود الطبقي ملاالجتماعي واالقتصادي العالي
وحينما  .اليهودية، سواء يف احلديث اليومي أو يف أدبيام الدينية أو الدنيوية، هي العربية الثقايف يف أن لغة أعضاء اجلماعة

بل تأثرت نظرم إىل . اآلرامية باعتبارها لغة اآلباء شار إىلقام سعيد الفيومي بترمجة التوراة يف القرن العاشر امليالدي، أ
. ووضعوا هلا املعاجم بالعربية، وهو ما أدى إىل بعثها وجتديدها، فاهتموا مبفرداا وحنوها وصرفها العربية نفسها مبعرفتهم

كما تأثر التراث .  الشعر العريباألوزان والقافية من وقد تأثر األدب العربي، وخصوصاً الشعر، باألدب العريب، فأخذوا
 اإلسالمي إىل درجة أعمق من تأثره باهليلينية، فظهر أساطني الفكر العريب اإلسالمي الديين اليهودي بالتراث الديين
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وصنفت ) الشريعة(اهلالخاه  ، ومجعت)منتصف القرن الثامن(اليهودي مثل سعيد بن يوسف الفيومي وطائفة القرائني 
 .اليهود الفتاوى على منط الفتاوى اإلسالمية ملصنفات الفقهية اإلسالمية، وأصدر علماءعلى طريقة ا

 

كلمة  ، فاملسلم هو من يؤمن بالعقيدة اإلسالمية، أما»إسالمي«و» مسلم«منيز بني اصطالحي  وقد يكون من املفيد أن
من ) باملعىن احلضاري والسياسي) ء األمةفتشري إىل اخلطاب احلضاري اإلسالمي الذي يشارك فيه مجيع أعضا» إسالمي«

  .مسلمني ويهود ومسيحيني

 

وميكن القول . والديين التراث الديين اليهودي يف هذه املرحلة إال بالعودة إىل التراث اإلسالمي؛ الفلسفي وال ميكن فَهم
وجتب مالحظة أن بروز . ضارة أخرىال نظري له يف أية ح بأن تفاعل أعضاء اجلماعة اليهودية مع احلضارة اإلسالمية أمر

يهودية،  احلديثة، وتفاعلهم معها، مل يتم إال بعد أن متت علمنتهم وختلوا عن أية هوية دينية اليهود يف احلضارة الغربية
. باعتبارهم يهوداً ذوي هوية دينية مستقلة على عكس النجاح الذي حققوه يف إطار احلضارة العربية اإلسالمية إذ حققوه

اإلسالمي مل تظهر منهم شخصيات فكرية يهودية ذات ثقل كبري، على عكس  ن ما جتدر اإلشارة إليه أن يهود العاملولك
 وغريمها من) 1140  1080(ويهودا الالوي ) 1204 1135(الذين ظهر منهم موسى بن ميمون  يهود األندلس

اليت كانت تدور داخل إطار  حللقات التلموديةولعل هذا يرجع إىل أن العراق كانت توجد ا تلك ا. مفكرين وشعراء
ويالحظ أن الفكر . حمدوداً برغم تأثرهم بالتراث الديين اإلسالمي تقليدي ال يزال فيها التفكري الديين لليهودي ضيقاً

دا من عكس ما ب وهذا على. عبر عن هذا التأثر جرت حماصرته ورفضه من قبل أعضاء اجلماعات اليهودية القرائي الذي
وبعد أن أخذت خنبتهم تتشرب احلضارة العربية  يهود األندلس الذين مل يؤسسوا مدارسهم الدينية إال بعد أن مت تعريبهم

 الفكرية داخل هذه احللقات تسمح هلم باالنفتاح الكامل على احلضارة العربية وبالتايل، كانت التقاليد. اإلسالمية

اليت ظلت حتتل مكان الصدارة  خلها فأنتجوا أهم كالسيكيام الفكرية واألدبيةاإلسالمية، حيث أمكنهم اإلبداع من دا
  .حىت العصر احلديث

 

يف (وضعهم يف العامل اإلسالمي ككل، وهو تدهور جنم عن انقسام العامل اإلسالمي  وقد تدهور وضع اليهود بتدهور
وقد تدهور حال . اليهود أنفسهم الذي أدى إىل انقسامإىل دويالت وإمارات خمتلفة، األمر ) العباسي الثاين وبعده العصر

الثورة التجارية وتآكلت نتيجة ظهور اجلمهوريات البحرية  الطبقة الوسطى يف العامل اإلسالمي ككل بعد أن توقفت
متمثالً  وقد جنم عن ذلك أن املصدر األساسي للعوائد يف الدولة أصبح. يف التجارة الدولية اإليطالية اليت أخذت تتحكم

  .حتصيلها بشىت السبل يف الضرائب واملكوس، وهو ما جعل اجلزية أمراً مهماً للغاية تسعى الدولة إىل

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               344  

املتمثل يف حروب الفرجنة مث اهلجوم على األندلس وصقلية، وهو  وقد ازداد التراجع اإلسالمي بعد اهلجوم املسيحي
 1258املغويل عام  مث كان هناك الغزو. ت حكم املسيحينيتنكيل باجلماعات اإلسالمية اليت وقعت حت هجوم صاحبه

وقد حتسنت أحوال اليهود واملسيحيني . من إمكاناته الذي أدى إىل الكارثة اليت حاقت بالعامل اإلسالمي وأجهضت كثرياً
تمرار تدهور لكن اس. يضمون عناصر مسيحية وتعاونوا مع الذميني كعادة الغزاة حتت حكم املغول الذين كانوا وثنيني

القرن الثالث عشر امليالدي،  ويالحظ أنه، يف. اإلسالمي وتدهور اجلماعات اليهودية فيه امتد حىت الفتح العثماين العامل
 .وليس يف الشرق األدىن) وضمن ذلك إسبانيا(أوربا  كانت أغلبية اليهود، وألول مرة يف التاريخ، تعيش يف

 

  "األندلس"إسبانيا اإلسالمية : الباب الثانى

 

  "األندلس"إسبانيا اإلسالمية 

Moslem Spain "Al Andalus"  

بل  ، كانت حالة أعضاء اجلماعة اليهودية فيها متردية،711إىل إسبانيا الكاثوليكية عام  حينما وصل طارق بن زياد
وا يتحسسون إمكانية تغيري العريب، بدأ ويبدو أم، مع وصول أنباء الفتح. يقال إن معظمهم حتولوا إىل يهود متخفني

فقاموا، على سبيل املثال، بثورة يف طليطلة ضد . عاوم بعض املسيحيني ولذا عاونوا الفاحتني املسلمني، كما. أوضاعهم
اليهودية، فكانوا بعد  وحاول املسلمون االستفادة من اجلماعة. على حصن املدينة وفتحوا أبواا للفاحتني القوط واستولوا

وقد كان هذا أمراً مهماً وال شك للفتح العريب . املسلمون للفتح مدينة يوطنون اليهود فيها حلراستها حىت يتفرغفتح أية 
. وطليطلة وأشبيلية قرطبة وغرناطة: ويقال إن عملية توطني اليهود متت يف مدن مهمة، مثل. املسلمني نظراً لقلة جنود

اجلماعة اليهودية، ولكن املسلمني استعادوها بعد ذلك  ها وفتكوا بأعضاءوقد ثار السكان املسيحيون يف أشبيلية بعد فتح
املدن  اليهودية الدور نفسه بعد أن استعاد املسيحيون إسبانيا، فكان املسيحيون يوطنوم يف وقد لعب أعضاء اجلماعة(

  ).املفتوحة أو يتركون أعضاء اجلماعة اليهودية ويطردون املسلمني

 

النبالء املسيحيني الذين فروا وتركوا  اجلماعة اليهودية من الفتح اإلسالمي إذ استولوا على بعض بيوتاستفاد أعضاء  وقد
العامل  بل يقال إن الثورة التجارية اليت حدثت يف. تعد مصدراً أساسياً لرأس املال ثروام، وكانت مثل هذه الثروات

ومع هذا، جيب عدم املبالغة . القصور واألديرة الثروات امدة داخلاإلسالمي كانت تعتمد إىل حد ما على حترير هذه 
كانت ال  اليهودية، فقد كانوا أقلية صغرية جداً ال يعتد ا، كما أن اجلماعة اليهودية يف الدور الذي لعبه أعضاء اجلماعة

ولعل أهم دور . اً إىل أقصى درجةمتدني تعرف شيئاً عن فنون احلرب باإلضافة إىل أن مستواها الثقايف واحلضاري كان
  .ضآلتها النسبية، وبوصفهم مصدراً للمعلومات هلم هو ما لعبوه بوصفهم كثافة سكانية مهما تكن
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 عن اخلالفة العباسية بوصول عبد الرمحن الداخل الذي أسس فيها حكم األسرة األموية وقد استقلت إسبانيا اإلسالمية

احلضاري واالجتماعي  الذي بدأت يف عصره عملية االندماج) 795  788(ول وخلفه ابنه هشام األ) 787  757)
يف ) 822  796(بني اليهود يف عصر احلكم األول  غري أنه نشب تمرد.لليهود  فبدأوا يدرسون يف مدارس الدولة

،وقد قُضي على  باالشتراك مع املسيحيني املستعربني828آخر يف طليطلة عام   وحدث مترد818مقاطعة األندلس عام 
  .التمردات هذه

 

احلضارة العربية اإلسالمية، وتحسن أحواهلم املعنوية  وشهد القرنان العاشر واحلادي عشر امليالديان تشرب اليهود
صل وقد و. اإلسالمي أمسائهم ولغتهم ورؤيتهم، وتأثُّر آدام الدنيوية والدينية بالتراث العريب والروحية واملادية، وتعريب

الوظائف اإلدارية واملالية حيث كان يعمل بعضهم يف وظيفة  اليهود يف الفترة نفسها إىل مكانة عالية رفيعة، فعملوا يف
واحتكروا  بالتجارة احمللية والدولية اليت كانت تصل حىت حدود الصني أو كانت تدخل إىل أوربا، يهود البالط، واشتغلوا

كانوا حيضرون من بالد الصقالبة، واشتغلوا  الذين) ومنهم العبيد واجلواري البيض(د بعض أنواع التجارة مثل جتارة العبي
وقد برز اليهود يف وظائف حمددة مثل التجارة الدولية والترمجة بسبب . بالزراعة باحلرف مثل الصباغة كما اشتغلوا

حوهلم إىل حلقة وصل ومجاعة   األمر الذيوثقافتهم، فقد كانوا جييدون العربية والعربية وبعض اللغات األوربية، وضعهم
أم كانوا ينتقلون بسهولة ويسر بني إسبانيا املسلمة وإسبانيا  وظيفية وسيطة بني العاملني اإلسالمي واملسيحي، وخصوصاً

  .اليهودي ينشأ يف إسبانيا املسيحية مثالً مث ينتقل إىل إسبانيا املسلمة أو العكس املسيحية، فكان

 

بعض اليهود إىل أعلى الوظائف احلكومية مبا  ووصل. ز اليهود يف املدن مثل قرطبة وطليطلة وأشبيلية وسرقسطةوقد تركَّ
مع حسداي بن شفروط الذي كان يعمل طبيباً ودبلوماسياً يف بالط عبد  يف ذلك أعلى مراتب الوزراء كما هو احلال

. اليهودية يف العامل قد حتولت األندلس إىل أهم مراكزو). 972  961(واحلكم الثاين ) 961  912) الرمحن الثالث

وقد أُسست ). يف قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية) ومتثَّل هذا يف قيام عدة حلقات دراسية دينية مستقلة عن العراق
 إىل حلقات تصدرالطبقات الثرية اليهودية يف شبه جزيرة أيربيا اليت كانت يف حاجة  هذه احللقات التلمودية بتشجيع من

كما أن احللقات كانت حمطة . القيادة يف) املركز التقليدي للحلقات(فتاوى تتفق مع أوضاعها اجلديدة وتنازع العراق 
ومن أهم احللقات، تلك اليت . والسلع تعرب من خالل القنوات نفسها وكانت الفتاوى. أساسية يف الشبكات التجارية

  .حانوخ رئيساً اصمة األمويني واليت عين هلا العامل اليهودي اإليطايل موسى بنشفروط يف قرطبة ع أسسها حسداي بن

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               346  

واستوعبت أعداد كبرية منها الفلسفات العقالنية والدنيوية اليت  وقد اندجمت النخبة اليهودية يف حميطها العريب متاماً،
هوية دينية  ا، فقدت اجلماعة اليهودية أيةوتذهب بعض الدراسات إىل أنه، نتيجةً هلذ. خصبة هلا كانت األندلس تربة

سوى قشرة رقيقة كان من السهل على ) إسبانيا عند استرداد املسيحيني(واضحة، وأنه لذلك مل يعد هناك من اليهودية 
 ى،اجلماعة بطرحها جانباً، من خالل القسر أحياناً ومن خالل اإلغراء أحياناً أخر النظام املسيحي اجلديد أن يقنع أعضاء

باعتبارها نسقاً دينياً، اكتسبت أبعاداً  ولكن ميكن القول أيضاً بأن ما حدث هو أن اليهودية،. فتنصرت أعداد كبرية منهم
ولذا، مل ميكنها االستمرار حتت احلكم املسيحي، ومل تكن . بن ميمون حضارية إسالمية كما هو واضح يف فلسفة موسى

يهودية  وحينما ظهرت، أخذت شكل املارانية، أي.  ذات أبعاد كاثوليكيةلتظهر يهودية جديدة لديها فرصة للتكيف
وطردهم من شبه ) يهود شبه جزيرة أيربيا) وال تزال الكتب الدينية اليهودية تفسر النكبة اليت أملت بالسفارد. املارانو

  .اجلزيرة، بأنه عقاب هلم لتخليهم عن عقيدم

 

دويالت وإمارات إسالمية صغرية فيما  ركزي يف إسبانيا، انقسمت إسبانيا إىلومع تفكك اخلالفة األموية واحلكم امل
وكان . كثرياً من اليهود مثل صمويل بن نغريلة وزير أمري غرناطة فاستخدم األمراء). 1008(يعرف حبكم الطوائف 

  .لتزمي ضرائبمستشارين ماليني وسياسيني، ويف البعثات اخلارجية للدول، ويهود بالط، وم اليهود يعملون

 

من اليهود، فتدهورت أحواهلم لبعض  ، قام املرابطون بتطهري جهاز الدولة1086وبعد استيالئهم على سدة احلكم عام 
، مل يعد اليهود يتمتعون 1146صعود أسرة املوحدين عام  ومع. الوقت، ولكن األمور عادت إىل نصاا بعد قليل

  .التاريخ  يف األندلس، كما أخذ احلكم اإلسالمي يف االحنسار التدرجيي بعد ذلكاليهودية بذلك الوضع املمتاز، ومنعت

 

لليهود إذ ازدهر الفكر اليهودي الديين والفلسفي نتيجة  ويقال إن العصر اإلسالمي يف األندلس كان ميثل العصر الذهيب
 عالقتها بالعربية، ودخلت عناصر احلياةواكتسبت اللغة العربية أعماقاً جديدة من خالل  .االحتكاك باملسلمني العرب

املؤلفون اليهود موشحات  وكتب. وموسى بن عزرا) هاليفي(على الشعر العربي كما هو واضح يف أشعار يهودا الالوي 
ونشأ فن . موشحات عربية بعينها دون تعديل أو حتوير مل تكن حتاكي املوشحات العربية بشكل عام وحسب وإمنا قلدت

 مقامات احلريري وكليلة ودمنة، وظهر موسى بن ميمون أهم املفكرين الدينيني اليهود على عربية وترمجتاملقامة يف ال

  .كل أحناء العامل اإلطالق، الذي كان لفكره العريب اإلسالمي اليهودي أعمق األثر يف الفكر اليهودي يف
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يف ) املنفى(وليس هلا منصب مثل رأس اجلالوت تنظيم واحد  ويبدو أن اجلماعات اليهودية يف األندلس مل يكن يربطها
مستقلة  األستانة الذي يشكل ما يشبه القيادة املركزية، وإمنا كانت كل مجاعة تشكل جمموعة بغداد أو احلاخام باشي يف

رمبا و. والدولة أو الدويلة أو اإلمارة يترأسها املقدم الذي يشكل حلقة الوصل بني اجلماعة» اجلماعة«يطلق عليها اسم 
انعكاساً للوضع السياسي يف شبه جزيرة أيربيا، فقد كانت إسبانيا من أكرب  كان انعدام املركزية بني اجلماعات اليهودية

حكم أمراء الطوائف  وكما رأينا، احنل احلكم اإلسالمي إىل. ومل تتمتع باحلكم املركزي إال يف فترات قصرية دول أوربا
الالمركزية حىت بعد أن قام املسيحيون باستعادة  وقد استمرت هذه.  بعض النواحيالذي كان يشبه اإلقطاع الغريب من

  .إسبانيا

 

 األندلس 

Al Andalus  

  .»)األندلس) إسبانيا اإلسالمية«: انظر

 

 العصر الذهبي لليهود 

The Golden Age of the Jews  

ي يف األندلس،وخصوصاً يف القرنني العاشر واحلادي اليهود عبارة تستخدم لإلشارة إىل الوجود» العصر الذهيب لليهود»
التفاعل  الفترة اليت حقق أعضاء اجلماعة اليهودية يف أثنائها إجنازات حضارية هائلة من خالل عشر امليالديني،ويقصد ا

 .مع احلضارة العربية اإلسالمية
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 الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار اإلسالم : الباب الثالث

 

 لة العثمانية الدو

The Ottoman State  

، بتأسيس الدولة )1326  1293) قام العثمانيون، وهم جمموعة من القبائل التركية، بقيادة زعميها عثمان األول
يف آسيا الصغرى اليت مدت سلطاا إىل جنوب أوربا والشرق األدىن  بدأ العثمانيون بتوحيد اإلمارات التركية. العثمانية

كبرية من  منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي، كانت الدولة العثمانية الناشئة قد ضمت مناطق  حلولومع. القدمي
  1516(سوريا وفلسطني ومصر  وقد استوىل العثمانيون على. 1453البلقان واليونان، وفتحت القسطنطينية عام 

 امليالدي، حيث وصلت القرن السادس عشر ومع منتصف). 1530(والعراق ) 1526(ومعظم ار ) 1517
العثمانيون نفوذهم على شبه اجلزيرة العربية وضموا معظم مشال أفريقيا وكثرياً  اإلمرباطورية إىل أعلى قمة نفوذها، بسط

وقد بدأ مد . تركية مسلمة وكانت حتكم اإلمرباطورية العثمانية خنبة عسكرية. اجلزر يف البحر األبيض املتوسط من
وبعد ثالثة أعوام فقدوا بودا . يف االستيالء على فيينا  حينما فشلوا للمرة الثانية1683 عام العثمانيني يف التوقف

يف  وبالتدريج، أخذ النفوذ العثماين يف االحنسار، إذ بدأت روسيا. يقرون فيها زميتهم ووقعوا أول معاهدة) بودابست(
العداء، وظهرت دول أوربا البحرية   الدولة العثمانيةاليت ناصبت) الشيعية(الزحف من الشمال، وظهرت الدولة الصفوية 
اللتان قلصتا نفوذ الدولة العثمانية واستولتا على بعض أرضها وعلى أجزاء  ومن بينها إسبانيا والربتغال، مث إجنلترا وفرنسا

ورية العثمانية متاماً مع اإلمرباط ومتزقت. اإلسالمي إىل أن سقطت اخلالفة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة من العامل
  .كانت تابعة هلا احلرب العاملية األوىل، واستقلت كل الدول اليت

 

هو تقريباً تارخيهم داخل الدولة العثمانية، فقد ) امليالدي ابتداًء من القرن اخلامس عشر(وتاريخ يهود العامل اإلسالمي 
إثنية ودينية  دية عديدة تتحدث لغات خمتلفة وهلا انتماءاتالعثمانية املترامية األطراف مجاعات يهو ضمت اإلمرباطورية

  .متنوعة

 

) البيزنطية(واليونان والبلقان، وجدوا يهود الدولة الرومانية الشرقية  حينما فتح العثمانيون آسيا الصغرى:  الرومانيوت 1

  .»انيوناليون«، أي »اجلرجيوس«كانوا يتحدثون اليونانية، وكان يطلَق عليهم أيضاً  الذين
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اإلشكناز من أملانيا وفرنسا إىل الدولة  مع بداية القرن اخلامس عشر امليالدي، هاجرت مجاعات من اليهود:  اإلشكناز 2
  .العثمانية

 

العثمانية،  يهود شبه جزيرة أيربيا الذين كانوا يتحدثون الالدينو، هاجرت أعداد منهم إىل الدولة مع طرد:  السفارد 3
العناصر اليهودية وطبعوا بقية اجلماعات  وقد أصبح السفارد أهم. تفوق يف أعدادها اهلجرة اإلشكنازيةوكانت هجرم 

  .اليهود األساسية، متاماً مثل اليديشية يف أوربا آنذاك بطابعهم، حىت أن الالدينو أصبحت هي لغة

 

  .العربية ويرتدون الزي العريب ثنياً إىل األمةوهم اليهود العرب الذين يتحدثون العربية وينتمون إ: املستعربة  اليهود 4

 

وكان منهم أيضاً من يتحدث اآلرامية يف القرى اجلبلية . يتحدثون الكردية وكانوا): يف العراق( اليهود األكراد  5
  .كان سكان املدن منهم يتحدثون العربية البعيدة، كما

 

ورمبا ) يف شبه جزيرة القرم(ومن يتحدث التركية ) يف مصر (من يتحدث العربية وكان من بينهم:  اليهود القراءون 6
  .بقايا دولة اخلزر اليهودية كان هؤالء

 

  . اليهود السامريون يف فلسطني 7

 

األوربية يف املقاطعات اليت ضمها  كانت هناك مجاعات يهودية متناثرة تتحدث ارية والرومانية وغريها من اللغات  8
  .العثمانيون
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آسيا الصغرى واليونان، يف إستنبول وسالونيكا وأدرنة وأزمري وبورصة، وكذلك يف  توجد جتمعات يهودية يفوكانت 
). قهال: بالعربية( وكان يطلق على كل جتمع يهودي لفظة مجاعة. والعراق ومصر واليمن وتونس واجلزائر فلسطني

أو كورفو أو أراجون أو صقلية أو طليطلة أو  سالبروفن: وكانت كل مجاعة تسمى حسب البلد الذي جاءت منه مثل
عادةً إىل مجاعتني، فالربوفنسال مثالً تصري إىل بروفنسال القدمية واجلديدة،  وكانت كل مجاعة تنقسم. قرطبة أو األندلس

شرة ثالث ع) السادس عشر يف القرن(كل مجاعة حتتفظ باستقالهلا، وعلى سبيل املثال كان يوجد يف سالونيكا  وكانت
اإليطالية أو اإليطالية باللهجة الصقلية أو الربتغالية أو  مجاعة يهودية مقسمة حسب البلد األصلي يتحدثون اليونانية أو

هلا سلطة  إستنبول ثالثون مجاعة يهودية، لكلٍّ معبدها وحاخامها وحماكمها اخلاصة اليت مل تكن وكان يوجد يف. الالدينو
. اجلماعات ودية بل كانت تتصارع فيما بينها ومل تكن العالقات بني هذه. ة على أعضائهاتنفيذية ومجعية الدفن املقصور

 واجلماعات اليت تنتمي إىل أصل واحد واملتناثرة يف مدن خمتلفة تتعاون فيما بينها فاجلماعات الكبرية تضطهد الصغرية،

سبيل املثال، حدث  فعلى. سلطاتضد اجلماعات األخرى، كما كانت هذه اجلماعات تشي ببعضها البعض لدى ال
الطقوسي، فوجه اليهود املستعربة بعض االامات  شجار يف دمشق بني اليهود املستعربة والسفارد حول عمق احلمام

  .اليت قبضت على بعض منهم وألقت م يف السجن الظاملة إىل السفارد أمام السلطات

 

 بكل ما حتمل الكلمة من إحياءات» السكان األصليني«، أي »توشافيمال«الرومانيوت بأم  وكان السفارد يشريون إىل

وكان . دالالت سلبية وهي تسمية كانت هي األخرى ذات» اجلرجيوس«قدحية، كما كانوا يشريون إليهم بلفظ 
 سلطة ومل تكن هناك. »املنبوذين«أو » املطرودين» أي» جموراشيم«الرومانيوت يشريون بدورهم إىل السفارد باعتبارهم 

وهو ما جيعل جتربة يهود الدولة العثمانية تشبه من بعض الوجوه جتربة يهود  يهودية مركزية أو منصب حاخام أكرب،
بني هذه اجلماعات،  وحينما نشأت وحدة. املتحدة الذين يتكونون من مجاعات خمتلفة ال يربطها رباط مركزي الواليات

وهذا يعود إىل أن األجيال . بينها بالتدريج ا، متت عملية االمتزاجولكن، مع هذ. كانت مثة وحدة فيدرالية ضعيفة
األصلي، وبدأت تتحرك داخل إطار جتربتها العثمانية كما هي العادة مع اجليل  اجلديدة من اليهود مل تعد تم بالبلد

عاروخ الذي قبلته  انومما ساعد على مزج اليهود يف الدولة العثمانية صدور الشوحل. أبناء املهاجرين الثالث من
حلول القرن الثاين عشر امليالدي، كانت أغلبية  ومع. اجلماعات اليهودية كافة باعتباره املرجع األساسي للشريعة

 سفاردية وتتحدث الالدينو، وكانت هناك أقلية صغرية إشكنازية يتحدث بعض أعضائها اجلماعات اليهودية تعترب نفسها

وقد أخذ عدد يهود الدولة العثمانية  .لك خبالف األقليات اهلامشية مثل السامريني واألكراداليديشية، وأخرى قرائية، وذ
مجاعات يهودية جديدة كلما ازدادت توسعاً ، وكذلك عن طريق  يف التزايد بسبب اتساع الدولة حيث كانت تضم

  .عن طريق التزايد الطبيعي هجرة اليهود إليها، أو
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فأثناء الفتح العثماين آلسيا الصغرى وبعض أحناء أوربا تعاون يهود بورصة  .عثمانية بانتمائهم هلاويتميز يهود الدولة ال
القوات  مع) 1543(ورودسي وأذربيجان وبلجراد ) 1526(وبودا ) 1433(وأدرنة والقسطنطينية  )1354(

دية فهاجرت أعداد كبرية منهم وأصبحوا اليهو رحبت الدولة العثمانية باملهاجرين من أعضاء اجلماعات. العثمانية الفاحتة
. إليها واستوطنوا فيها وجعلوها وطنهم الوحيد واندجموا يف احلضارة اإلسالمية عثمانيني مبحض إرادم، أي أم هاجروا

ا كان قد انتقل إىل أورب الدولة العثمانية عرب تارخيها سوى أقلية من يهود العامل إذ أن مركز اليهود السكاين ومل تضم
عشر امليالدي، بلغ عدد اليهود يف الدولة العثمانية، ثالمثائة ألف،  ويف القرن التاسع. ابتداًء من القرن الرابع عشر امليالدي

حيث زاد عددهم إىل ) للغاية بالقياس إىل يهود العامل الغريب الذين كانوا على عتبات االنفجار السكاين أي أقلية صغرية
 .مل يكن له ما يناظره يف الدولة العثمانية ، وهو انفجار)رن التاسع عشر امليالديعشرة ماليني مع أواخر الق

 

  إىل يهود1479باهلجرة اليهودية من أوربا، فقد كتب احلاخام إسحق تسارفايت عام  وقد رحب العثمانيون من جانبهم

العنصر اليهودي عنصر بشري مهم   أنوكان العثمانيون يرون. أملانيا وار حلثهم على اهلجرة إىل الدولة العثمانية
باللغات األجنبية، إىل جانب أنه يشكل كثافة بشرية كانت اإلمرباطورية  لإلمرباطورية نظراً خلربته املالية والعلمية ومعرفته

  .إليها يف أمس احلاجة

 

رحيل أو التهجري أو النقل وهي تعين النفي أو الت ،»سورجون«ومن الكلمات املهمة يف املصطلح السياسي العثماين كلمة 
 على فرد أو أسرة أو مجاعة بشرية كاملة باعتباره شكالً من أشكال العقاب أحياناً، وكان السورجون يطبق. اإلجباري

اجلماعات اليهودية باعتبارهم  وقد كانت الدولة تنظر إىل أعضاء. وخلدمة مصلحة الدولة العثمانية يف أحيان أخرى
السورجون، فكانوا يوطَّنون يف مكان ما ملوازنة العنصر املسيحي كما حدث يف   يطبق عليه قانونعنصراً بشرياً ميكن أن

توطينهم يف املدن مثل إستنبول  كان ينظر إليهم باعتبارهم عنصراً جتارياً ميكن أن ينشط احلياة االقتصادية فيتم قربص، أو
  .وأدرنة

 

األراضي   العثمانية أا منحتهم احلقوق كافة مثل االشتغال بأية حرفة أو امتالكالدولة ومما شجع اليهود على اهلجرة إىل
واالجتماعي لليهود يف الدولة العثمانية،  ولدراسة الوضع االقتصادي. الزراعية والعقارات، ولقد وصلوا إىل أرفع املناصب

 بإمكام أن يشغلوا وظائف حربية أو إدارية اتمعات التقليدية مل يكن البد أن نقرر ابتداًء أن أعضاء األقليات يف
اقتصادية مالية ومهنية وهو ما  إستراتيجية معينة ألسباب أمنية، وأم يف العادة يتركزون يف وظائف ونشاطات أساسية أو

نهم أعضاء اجلماعات اليهودية يف الدولة العثمانية، فكان م وهذا ما حدث ألعداد من. حيوهلم إىل مجاعات وظيفية
هذا  كما اشتغل اليهود مبهنة الطب، ولرمبا تفوقوا يف. ترمجان البالط يشغلها دائماً يهودي املترمجون، وكانت وظيفة



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               352  

اإلسالمي يف القرن السادس عشر امليالدي  اال ألم تعلموا يف أوربا فنون الطب الذي كان خمتلفاً عن الطب يف العامل
يف نقل بعض جوانب تكنولوجيا السالح من الغرب، وهو ما سبب حنق  ضاً سامهواويبدو أن اليهود أي. وأكثر تطوراً

واشتغلوا  كما أم نقلوا فن الطباعة،. عليهم ألم عدوهم مسئولني عن التفوق العسكري العثماين املراقبني الغربيني
اعة وظيفية وسيطة بني الدولة وشكلوا مج بالصناعة فأسسوا كثرياً من مصانع النسيج، كما اشتغلوا بالتجارة الدولية

املالية مثل اإلقراض بالربا كما أم، والسفارد منهم على وجه اخلصوص،  وعمل اليهود يف الوظائف. العثمانية وأوربا
أهم الوظائف اليت اضطلعوا ا  ومن. بوظيفة املديرين املاليني للوالة العثمانيني ولكثري من الباشوات العثمانيني اضطلعوا

وكانت . مفتشي ضرائب أو موظفي مجارك أو ملتزمي ضرائب الوظائف املرتبطة بالضرائب سواء أكانوا جامعي أوتلك 
تكتب  الدولة العثمانية من أعضاء اجلماعات اليهودية حىت أن اإليصاالت كثرياً ما كانت أغلبية العاملني يف الضرائب يف

  .حبروف عربية

 

 اإلمدادات والتموين لقوات اإلنكشارية، وهي وظيفة ختتلف عن  ا أيضاً وظيفة أمنيومن أهم الوظائف اليت اضطلعوا
حر مثل  يف أن من كان يضطلع ا مل يكن موظفاً حكومياً وإمنا كان مموالً يقوم بنشاط جتاري نظريا يف العصر احلديث

راثية حمصورة يف عدد حمدود من األسر و وكانت الوظيفة. شراء التموينات والزي العسكري لإلنكشارية وتدبريها هلم
اإلنكشارية واملمولني اليهود أينما وجدت قوات اإلنكشارية يف إستنبول  وقد نشأت هذه العالقة بني. اليهودية

اليهود، فكانت مصانع  ونشأت حول املمولني شبكة جتارية صناعية مالية من. ومعظم املدن التركية األخرى وسالونيكا
ولعل ارتباط اليهود بصناعة النسيج يف كثري من البالد،  .هودية تساهم يف صناعة األزياء العسكرية لإلنكشاريةالنسيج الي

 كان سبباً يف أم يرتبطون باملؤسسة العسكرية اليت حتتاج إىل كميات كبرية من مثل الواليات املتحدة وغريها،

 1826اليهودية حىت عام   اإلنكشارية وأعضاء اجلماعةواستمرت العالقة بني. املنسوجات اخلاصة بالزي العسكري

  .عندما حلَّت اإلنكشارية

 

اليهودي كان  أعضاء اجلماعة اليهودية والنخبة احلاكمة بكثري من االنسجام والتفاهم ألن العنصر وقد اتسمت العالقة بني
فأعضاء النخبة .  يف كثري من بالد أورباالوضع مكمالً لنشاطات أعضاء النخبة احلاكمة ال متناقضاً معها، على عكس

 والدينية واإلدارية العليا وكانوا يديرون بعض املشاريع االقتصادية الكربى مثل النقل كانوا يشغلون الوظائف العسكرية

ود كما أن أغلبية اليه. االضطالع ا البحري والتجارة الدولية، وهي نشاطات مهنية واقتصادية مل يكن يطمح اليهود إىل
النخبة احلاكمة قد سيطرت على ناصية األمور وعلى اهليكل االقتصادي،  استوطنوا يف الدولة العثمانية بعد أن كانت

كما يالحظ أنه . امليالدي يشبهون يهود إجنلترا وفرنسا وهولندا عند استيطام ابتداًء من القرن السابع عشر وهم يف هذا
وهو . املدن من جهة أخرى، كما كان احلال يف أوربا  جهة والنبالء وسكانمل يكن يوجد تناقض بني السلطات من

يف أغلب األحيان، إذ كان امللك يستخدم اليهود لصاحله كأداة جلمع الضرائب  التناقض الذي سقط اليهود ضحية له
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يد جهاز الدولة وخنبتها  أما يف الدولة العثمانية، فقد كان اليهود أداة يف. نفوذ املدن غري امللكية والنبالء ولتقويض
وحينما انتشرت دعوة شبتاي تسفي . اندجموا يف سكاا وميكن القول بأن يهود الدولة العثمانية ككل قد. احلاكمة ككل

اإلمرباطورية وسامهوا يف احلرب ضدها، وظهر يهود الدومنه يف أعقاب إخفاق دعوة  ، تصدى هلا حاخامات)1665(
كارو، وفيها وضع  وقد أصبحت صفد مركزاً للدراسات اليهودية إذ استوطن فيها جوزيف. واعتناقه اإلسالم تسفي

  .القبالية وخباصة القبااله اللوريانية مؤلفه املشهور الشوحلان عاروخ، كما أصبحت صفد مركزاً للدراسات

 

. ما تواجهه من مشاكل وأزماتالدولة العثمانية مرتبطاً حبركيات هذه الدولة و وكما هو متوقَّع، كان مصري يهود

تدفُّق املهاجرين اليهود من أوربا إذ  أن تراجع الدولة العثمانية ترك أثره يف اجلماعات اليهودية أيضاً، فقد توقف ويالحظ
 ووسطها بدرجات متزايدة، وبالتايل توقَّف تدفُّق رأس املال واخلربة بدأت تستوعبهم املراكز التجارية يف غرب أوربا

معظمهم كان يكتب  بل إن معرفة أعضاء اجلماعات اليهودية باللغات األوربية تناقصت حىت أن. الغربية واملعارف
ورغم أن املؤسسة احلاخامية جنحت يف أن تتصدى  .الالدينو حبروف عربية ألم كانوا ال يعرفون احلروف الالتينية

أساً عميقاً يف قلوب أعضاء اجلماعات اليهودية وزاد سيطرة نفسه ولَّد ي لدعوة شبتاي تسفي، فإن فشل هذه الدعوة
ولذلك، حينما . واإلنكشارية وكما أشرنا من قبل، كان مثة ارتباط بني املمولني اليهود. احلاخامية عليهم املؤسسة

لون مع القضاء على اإلنكشارية، حتالف هؤالء املمو حاولت الدولة العثمانية حتديث املؤسسة العسكرية عن طريق
املمولني  وبعد أن متكنت الدولة من حل اإلنكشارية، مت القبض على رؤساء عائالت. متردهم اإلنكشارية وقاموا بتمويل

التجارية املالية الصناعية املرتبطة ؤالء  ومت إعدامهم، األمر الذي أحلق ضرراً شديداً بالشبكة االقتصادية اليهودية
 .املمولني

 

هو تزايد النفوذ  احلقيقة األساسية يف تاريخ الدولة العثمانية، منذ اية القرن الثامن عشر امليالدي،  بأنوميكن القول
 اليت 1521نظام االمتيازات الذي يعود إىل معاهدة  وقد انعكس هذا يف. الغريب وتدخله يف شئون الدولة العثمانية

 ة وأصبحت منوذجاً ملعاهدات مشاة وقِّعت فيما بعد مع كل الدولقنصل البندقي عقدها السلطان سليمان القانوين مع

العثمانية وبإعطائهم حق التشريع  وكان نظام االمتيازات يسمح للدولة املعنية بتعيني قناصل يف املمتلكات. األوربية
رها بنفسها وتتمتع حبماية تدير أمو) ملة أو طائفة(جالية أجنبية  لرعاياهم يف األمور املدنية، وهو األمر الذي جعل كل

  .باألمور الشخصية واملهنية قنصلها فيما يتعلق

 

وبدأت كل دولة أوربية . املمنوح هلا وحاولت أن توسع رقعة نفوذها وقد استفادت الدول الغربية من نظام االمتيازات
هلا حممية  ية أو إثنية حىت تكونهلا داخل الدولة العثمانية عن طريق فرض محايتها على أقلية دين تبحث عن موطئ قدم
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أشكال االستعمار االستيطاين أدى إىل  وبذا، ميكننا أن نرى هذه العملية باعتبارها شكالً من. بشرية أو جيب سكاين
ففرضت روسيا محايتها على األرثوذكس وفرنسا على الكاثوليك،  .حتويل أعضاء األقليات إىل عنصر سكاين غريب

اندفعت  وقد. التدخل يف أمور الدولة العثمانية كما هيأ هلما شبكة اتصاالت هائلة داخل الدولة وهذا ما أعطامها حق
أما ال تتمتعان بامليزة اليت تتمتع ا  )أملانيا(من األقليات فاكتشفت إجنلترا وبروسيا » حتميه « الدول تبحث عمن 

ية صغرياً للغاية وغري ذي أمهية، فحاولت إجنلترا يف البداية يف الدولة العثمان فرنسا وروسيا إذ كان العنصر الربوتستانيت
قنصلياا يف القدس عام  ولكنها اكتشفت بعد قليل أن اليهود أقلية ميكن محايتها، فأسست. محايتها على الدروز فرض

ذا يتفق وه. ترتب فيه املذابح ضد يهود روسيا وحاولت روسيا أن حتمي يهود القدس، يف الوقت الذي كانت. 1838
تتخلص أوربا من يهودها عن طريق ترتيب وطن هلم خارجها، أي ضرم يف  مع النمط البلفوري الغريب الذي يرى أن

الفرنسية  وأسس يهود العامل مجعيات ملساعدة إخوام اليهود، فتأسست األليانس. يف اخلارج الداخل ومحايتهم
والغوث اهليلفسفرين  ٬(1873) ية اإلسرائيليتيش أليانسومجع) 1871(والرابطة اإلجنليزية اليهودية ) 1860(
  .(1906) األملانيتان، واللجنة اليهودية األمريكية) 1901(

 

اليهودية يف الدولة العثمانية، إذ أدى تدخل الدول العظمى  وقد كان لتعاظُم النفوذ الغريب آثار متضاربة على اجلماعات
وحراكهم على   أعضاء األقليات املسيحية داخل الدولة، وهو ما أدى إىل ظهورهمتصاعد نفوذ يف بداية األمر إىل

ساعد على هذا االجتاه أن عدد املسيحيني كان  ومما. حساب أعضاء اجلماعات اليهودية، فربز العنصر اليوناين واألرمين
 جامعات أوربا وكانت تعاضدهم التعليم، وخصوصاً أم أرسلوا أوالدهم إىل أكرب وأم حصلوا على نصيب أكرب من

نصيبهم من التجارة  وقد أدى كل هذا إىل تراجع نفوذ أعضاء اجلماعات اليهودية وإىل تناقُص. أوربا كنائسهم وكل
وقد تزامن هذا مع . مع اية القرن الثامن عشر امليالدي الدولية ابتداًء من القرن السابع عشر امليالدي حىت انتهى تقريباً

ناقُص نفوذ يهود البالط يف وسط أوربا ناقُص نفوذ يهود األرنداتعالقة بني  وال ندري ما إذا كانت هناك. يف بولندا وت
وكان آخر ممول . االقتصادية الثالث الظاهرتني، ولكن املرجح أن مثة عالقة إذ كانت هناك شبكة تربط اجلماعات

وقد ظهر آخر كبار . النصف الثاين من القرن السادس عشر يهودي كبري هو يوسف الناسي الذي مارس نشاطه يف
  .العثماين يف أواخر القرن السابع عشر امليالدي األطباء اليهود يف البالط

 

اليت كان يشغلها اليهود ) أي الترمجان(اجلمارك والضرائب، بل إن وظيفة الدرامجون  وبدأ املسيحيون يشغلون وظائف
آخر هو ازدياد ظاهرة توجيه  وتبدى تزايد النفوذ الغريب والنفوذ املسيحي يف شكل. اينيشغلها تركي من أصل يون بدأ

العنصر اليهودي املرتبط ) بتحريض من القنصل الفرنسي(سوريا  مة الدم كما جتلَّى يف حادثة دمشق حني ام مسيحيو
جيدوا آذاناً  وحني ناشد يهود فرنسا دولتهم مل. أحد الرهبان واستخدموا دمه يف خبز فطري الفصح باإلجنليز بأم ذحبوا
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باملرستون وهدد حممد علي حاكم مصر الذي  أما يف إجنلترا، فقد احتج. صاغية إذ كانت فرنسا حتمي كاثوليك الشام
  .كانت إجنلترا تفكر يف محاية يهود الدولة العثمانية كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوخيمة إذ

 

الصهاينة الذين وضعوا  الدولة العثمانية قد تراجع بسبب التدخل الغريب وتعاظُم النفوذ الغريب، فإن ذ يهودوإذا كان نفو
كثرياً من أعضاء اجلماعات اليهودية حصلوا على  كما أن. أنفسهم حتت محاية بريطانيا استفادوا منه أميا استفادة

 ومن هنا كان العثمانيون ال ميانعون يف أن يعيش. االمتيازاتمحايتها ويتمتعوا ب جنسيات دول أوربية حىت يكونوا حتت

اليهود غري العثمانيني، أي الذين  وحاولت الدولة العثمانية أن متنع. اليهود يف فلسطني إذا كانوا مواطنني عثمانيني
  .تشملهم احلماية الغربية، من حق االستيطان فيها

 

واستفاد . اإلمرباطورية من الداخل ، إصالح)1839  1808(مد الثاين وحاولت الدولة العثمانية، ابتداًء من حكم حم
، واخلط )1839عام (اإلصالحية املعروفة باسم التنظيمات  اليهود من عمليات التحديث هذه، وصدرت القوانني

ام ضمنت حقوق كل سكان اإلمرباطورية من أعضاء األقليات، وضمنها اليهود، واحتر ، اليت)1856عام (اهلمايوين 
أصبح من حق احلاخامات  ، كما)الطربوش(وأصبح لليهود احلق يف ارتداء الزي التركي . وصيانة احلرية الشخصية امللكية

وصدرت قوانني حترم . لليهود إن أردنا استخدام لغة العصر أن يرتدوا العمامة مثل الشيوخ، فحقق هذا إعتاقاً سياسياً
 .(1864 مايو(وصدر فرمان خاص بإصالح نظام امللة . ها حاكم املقاطعة بنفسهخطرية حيقق في مة الدم وجتعلها مة

، وهو ميثل كل 1835أُسست وظيفته عام  ويتلخص هذا الفرمان يف أن اجلماعة اليهودية يرأسها احلاخام باشي الذي
روضة على اجلماعة اليهودية كما أنه مسئول عن مجع وحتديد الضرائب املف اليهود يف اإلمرباطورية أمام الباب العايل،

حدد الفرمان نظم االس املمثلة  وقد. اختيار الرؤساء احملليني الذين ينتخبون من قبل ممثلني من امللة احمللية ويصادق على
وسبع » جملس روحاين«ينتخبون بدورهم سبع حاخامات يف جلنة تسمى  لليهود يف جملس عام يضم مثانني عضواً، كانوا

باشي الذي كان  ، وكان يترأس اليهود حاخام»جملس جسماين«املؤسسة الدينية لألمور الدنيوية تسمى   من خارجيهود
 .يتم اختياره باالنتخاب

 

على  أزمة اإلمرباطورية العثمانية يف آخر أيامها، ولكنهم فشلوا فشالً ذريعاً يف احلصول وقد حاول الصهاينة االستفادة من
تسقط فلسطني يف يد االستعمار  لعثماين على مشروعهم االستيطاين، واضطروا إىل االنتظار حىتموافقة السلطان ا

  .الربيطاين
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 ويهود الدومنه على وجه اخلصوص، لعبوا دوراً مهماً وخطرياً يف الثورة ضد اخلالفة ومثة رأي يذهب إىل أن اليهود عامة،

وقد انتشرت شائعة بني . والدومنه  أتاتورك كانت مليئة باملاسونينيالعثمانية، وأن الدوائر اليت كان يتحرك فيها كمال
ولكن مثل هذه الشائعات تنتشر دائماً بني اليهود باعتبارهم أقلية . الدومنه اليهود أنفسهم أن أتاتورك نفسه كان من يهود

يهود املارانو إىل  لوثر منوقد سبق ليهود الغرب أن تصوروا أن مارتن . تنغمس يف اخليال كمحاولة للتعويض مستضعفة
  .أن بدأت محلته عليهم

 

كان يف واقع األمر صغرياً، فكان ضباط تركيا الفتاة من املسلمني ومعظمهم من  ومثة رأي يذهب إىل أن دور اليهود
ولكن قيل إن دور  .أو البلقان وبعضهم من العرب، كما كان بينهم أرمن ويونانيون وعرب مسيحيون ويهود األتراك

كما أن اليهود كانوا يتمتعون باحلماية األجنبية،  .يهود قد ظهر واتضح ألم كانوا املتحدثني باسم الثورة يف اخلارجال
كانت  كما أن احملافل املاسونية. وهو ما جعلها مكاناً مالئماً للضباط ألن جيتمعوا فيه ولذا مل تكن بيوم ختضع للتفتيش،

وكان من أهم . ضباط تركيا الفتاة  ولذا فإا كانت إحدى اجليوب اليت استخدمهاأيضاً متمتعة باحلماية األجنبية،
سالونيكا لعب دوراً بارزاً يف الثورة، وكذلك االقتصادي جويد باشا  املشتركني يف الثورة ألربت قاراصو وهو يهودي من

  .ومنهحكومات تركيا الفتاة، ولكنه مل يكن يهوديا وإمنا كان من الد وزير املالية يف

 

املعسكرات السياسية يف  حجم اشتراك اليهود يف الثورة، فإن من الواضح أم كانوا ممثَّلني داخل كل ومهما يكن
اليمني أو اإلنكشارية، وفريق ثان أيد الوسط أو املؤسسة احلاكمة  وقام فريق من األثرياء بتأييد. اإلمرباطورية العثمانية

هذا، ال  واليهود، يف. ، وفريق ثالث من املثقفني اليهود والدومنه كان يؤيد الثورةواحلاخامات وكان يضم عامة الشعب
  .خيتلفون عن بقية قطاعات الشعب يف اإلمرباطورية العثمانية

 

طبقة مالية جتارية (بورجوازية تركية  استمرار عملية التحديث يف تركيا، أُلغيت أشكال اإلدارة الذاتية كافة وظهرت ومع
وهاجرت أعداد كبرية ). األرمن واليونان والشوام واليهود واألوربيني ت حمل الطبقات اليت كانت تتكون منحملية حلَّ

تركيا املتبقني من  ومعظم يهود. وتبنى من تبقَّى من اليهود لغة وعادات األتراك. املغرب فتناقص عددهم من اليهود إىل
 وإىل تسعة وثالثني 1958وتناقص إىل ستني ألفاً عام  1947لفاً عام وقد بلغ عدد يهود تركيا مثانني أ. طائفة الدومنه

 ويعود هذا التناقص إىل عدة عناصر من بينها اهلجرة واالندماج وقلة .1992  عام19.500 وإىل 1969ألفاً عام 

 .اإلجناب
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 العثمانيون 

The Ottomans  

  .»الدولة العثمانية» :انظر

 

 مريض المسألة الشرقية ورجل أوربا ال

The Eas tern Ques tion and the Sick Man of Europe  

وهي مصطلح غريب إمربيايل  «Eastern Question إيسترن كويستشن«ترمجة للعبارة اإلجنليزية » املسألة الشرقية«
، واملصطلح )»ريضرجل أوربا امل«كان يشار إليها أيضاً باعتبارها  اليت(يجسد وجهة النظر الغربية جتاه الدولة العثمانية 

  :وحميط الرؤية بشكل مدهش حيدد النطاق الداليل

 

  .تستدعي احلل، وهذا هو اإلمجاع الغريب  فالدولة العثمانية عبارة عن مسألة ومشكلة 1

 

ما يعين أن هناك تركة البد من تقسيمها وأنه ميكن توظيف هذا الرجل املريض   والدولة العثمانية رجل مريض، وهو 2
  .لصاحل من ميلك زمام األمور العاجز

 

الذي كان قد التهم معظم أحناء العامل بعد » رجل أوربا النهم«ما نسميه   خيبئ املصطلح املشروع اإلمربيايل الغريب أو 3
  .)واإلنتاجية االستهالكية(شهيته يف أعقاب اندالع نريان الثورة الصناعية الرأمسالية  أن انفتحت

الذي كان بإمكانه إجراء عملية  حتماالت اإلصالح من الداخل كما حدث مع حممد علي خيبئ املصطلح أيضاً ا 4
  .ورثته احلقيقيني،أي شعوب املنطقة جراحية لرجل أوربا املريض لشفائه أو لتقسيمه على

 

يتوقف على ) أو على األقل امتالء معدته اليت ال قرار هلا(قد اكتشف أن مصريه   ال يبني املصطلح أن رجل أوربا النهم 5
  .الرجل املريض وايته مدى ضعف
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عدة مراحل، وما يهمنا هو أواخر املرحلة األوىل حينما وصلت  وميكن تقسيم عالقة الرجل املريض بالرجل النهم إىل
اإلسباين  بني األسطول العثماين واألسطول) 1571(مث وقعت معركة لبانتو . 1529فيينا عام  القوات العثمانية إىل

وقد شعرت اجلماهري يف أوربا مبغزى ذلك . متاماً وتحطَّم األسطول العثماين) نده الدويالت البابوية واملدن اإليطاليةتسا(
 وفقدت القوات العثمانية زمخها وقوة اندفاعها للمرة. اليت مل تكن طرفاً يف املوضوع النصر وأُقيمت االحتفاالت يف لندن

البعض أن املسألة الشرقية بدأت  اصرت القوات العثمانية فيينا ومت صدها، ويرى حينما ح1683الثانية واألخرية عام 
، وبدأ التقدم الغريب وحماولة االستيالء على ممتلكات )واإلسالمي(العثماين  منذ هذا التاريخ فبعد هذا التاريخ بدأ التراجع

  :وقد أخذ هذا أربعة أشكال. العثمانية وتقسيم العامل اإلسالمي الدولة

 

  .اإلمرباطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذها وسلطاا على حساب الدولة العثمانية  حماوالت 1

 

  .سداً أمام األطماع الروسية التوسعية  حماوالت إجنلترا وأملانيا منع تفكك اإلمرباطورية العثمانية حىت تبقى 2

 

  ).العرب  اليونان  رومانيا  بلغاريا( جزيرة البلقان وحوهلا   ظهور القوميات املستقلة يف شبه 3

 

  .استغالل الدولة العثمانية والنيل من سياستها عن طريق االمتيازات األجنبية  حماولة 4

 

 تاريخ حاسم مت 1841ومن مث، فإن عام  .ومن منظور تطور الصهيونية، ما يهمنا يف املسألة الشرقية هو مصري فلسطني
  !على الشرق فرض السالم األوريبفيه القضاء على حممد علي و

 

رجل أوربا املريض أو ألن يقوم أصحاب املنطقة  مع ظهور حممد علي، طُرحت اإلمكانية احلقيقية إلعادة العافية إىل
وقد تبلور . ، وهو األمر الذي مل يكن ليقبله رجل أوربا النهم)الرجل املريض ملء الفراغ الناجم عن موت(حبكمها 
عامل املشاريع االستعمارية إذ   غري اليهودي متاماً، وخرج من دائرة الديباجات الدينية املشيحانية ودخلالصهيوين املشروع
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املسألة الشرقية يف حل املسألة اليهودية وتوظيف املسألة اليهودية يف  اكتشف االستعماريون اإلجنليز أن باإلمكان توظيف
كانت تشكل املسألة  اليت(أن من املمكن نقل املادة البشرية اليهودية فقد اكتشف اإلنسان الغريب . الشرقية حل املسألة

وظيفية تابعة إلجنلترا تستوعب الفائض البشري وتساعد  إىل فلسطني لتصبح عنصراً منتجاً هناك، يشكل دولة) اليهودية
 ة اليهودية هو نفسه احلللتظل حاجزاً أمام األطماع الروسية، فاحلل الصهيوين للمسأل الدولة العثمانية على التماسك

  .يف هذا اإلطار) اليهودية غري(وقد دارت املشاريع الصهيونية الغربية . الغريب االستعماري للمسألة الشرقية

 

للدولة العثمانية، واضطرارها لتقدمي التنازالت القانونية الكثرية  ومن هذا املنظور، ميكن أن نرى أن التراجع املستمر
املعروف أن الدولة  ومن. ، كان يعين اتساع الثغرة اليت مسحت للفائض البشري اليهودي بالتسلل)يةاألجنب االمتيازات(

ومع تزايد تدخل الدول األجنبية، وتزايد . إسبانيا العثمانية كانت ترحب جرة اليهود إليها منذ عملية طردهم من
األبواب  مع استمرار فتح( اهلجرة اليهودية إىل فلسطني الدولة العثمانية حتاول أن متنع األطماع يف فلسطني، بدأت

باجلنسية العثمانية، أي شريطة أن يتحولوا  بل فتحت باب اهلجرة أمام اليهود إىل فلسطني شريطة أن يتجنسوا). خارجها
انت وك). 1914وكانت هذه هي السياسة الرمسية حىت عام (وطين حملي  غريب إىل عنصر) قتايل(من عنصر استيطاين 

فيها،  حلمل الدولة العثمانية على السماح لليهود باالستيطان يف فلسطني وملكية األراضي الدول الكربى تتدخل
املمتلكات يف فلسطني، وهو القرار   مبنح األجانب حق ابتياع1867فاضطرت الدولة العثمانية إىل إصدار قرار عام 

ماعات االستيطانية املسيحية مثل فرسان اهليكل، كما استفاد منه واجل الذي استفادت منه اجلمعيات التبشريية املسيحية
العقارات يف فلسطني  وحينما حاولت الدولة العثمانية منع اليهود من امتالك. الصهاينة يف مراحل الحقة املستوطنون

خدمون نفوذهم وكان قناصل الدول الغربية يست .، ادعت الدول العظمى أن هذا خرق لنظام االمتيازات)1884عام (
 مث عامي 1888عام ) غري العثمانيني(قرارات حترم هجرة اليهود  وحني صدرت. لتسهيل عملية استيطان اليهود

  .الدول الغربية عن استيائها وساعدت املهاجرين على التحايل على هذه القوانني ، عبرت1898 و1891

 

الصهيوين يف ضوء عالقتها بالدولة العثمانية   وموقفها من املشروعوميكن أيضاً أن نفهم كثرياً من حتركات الدول الغربية
 سبيل املثال، كانت الدولة األملانية ترى ضرورة دعم الدولة العثمانية يف مواجهة وعلى. وتصورها حلل املشكلة اليهودية

رغم التوجه األملاين القوي للغاية  األطماع التوسعية الروسية، ولذا فإن محاس أملانيا للمشروع الصهيوين كان فاتراً
وهو على كلٍّ ال خيتلف عن (األوائل كانوا من الناحية الثقافية أملاناً  للمشروع الصهيوين، ورغم أن الزعماء الصهاينة

إجنلترا يف اإلطار  وميكن فهم سلوك). مشروع فرسان اهليكل: املشروع الصهيوين األملاين غري اليهودي فتورهم جتاه
للتخلص من الفائض اليهودي، إال أن اإلمرباطورية  س إجنلترا للمشروع الصهيوين باعتباره آلية مهمةنفسه، فرغم حتم

لتقسيم  ألن السياسة اإلجنليزية الرمسية كانت معارضة) ال فلسطني(للصهاينة يف البداية  اإلجنليزية قدمت شرق أفريقيا
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القرار بتأييد تنفيذ املشروع الصهيوين يف فلسطني  رب، اختذ أيضاًوحينما اتخذ قرار التقسيم أثناء احل. الدولة العثمانية
  .املسألة الشرقية مع اندالع احلرب العاملية األوىل وسقوط الدولة العثمانية وانتهت. ومن مث صدر وعد بلفور

 

وال يزال رجل الغرب النهم اليهودية الصهيونية،  وال تزال املسألة الشرقية مرتبطة متاماً يف ذهن اإلنسان الغريب باملسألة
وقد قامت الدولة الوظيفية يف مرحلة تصاعد املد القومي . حلل مشاكله الشرقية يستخدم الدولة الصهيونية الوظيفية

تطرح الدولة الوظيفية نفسها  ويف مرحلة النظام العاملي اجلديد وتصاعد املد الديين،. بضرب النظم العربية التقدمية العريب
  !اجلديدة) اإلسالمية(الشرقية   اآللية اليت ميكن عن طريقها حل املسألةباعتبارها

 

  االمتيازات األجنبية

Capitulations  

والقانونية اخلاصة اليت تقررت لألجانب املوجودين يف أقاليم  اصطالح يشري إىل املعاملة القضائية» االمتيازات األجنبية«
سنيت ) من املعاهدات، كانت من أوائلها املعاهدتان اللتان أبرمتا مع فرنسامبقتضى جمموعة  اإلمرباطورية العثمانية

ألحكام الشريعة اإلسالمية  بقصد تيسري التجارة بني رعايا الدولتني ومحاية األجانب من اخلضوع) 1740 و1535
 كانت يف واقع األمر تعبرياً عن املعاهدات تعاقدية تبادلية، فقد ومل تكن هذه). اليت تستند إليها قوانني الدولة العثمانية(

االمتيازات األجنبية  وقد نشأت نتيجة معاهدات. العثمانية وتحوهلا بالتدريج إىل رجل أوربا املريض بداية ضمور الدولة
وقد أسس الفرنسيون . عدة مناطق من الدولة العثمانية عدة مراكز أو مستعمرات جتارية تركزت فيها التجارة الدولية يف

الدولة  األمر، ولكن حلق الربيطانيون م يف مرحلة الحقة مع تزايد النفوذ الربيطاين يف  هذه املراكز يف بدايةمعظم
وصيدا وعكا واإلسكندرية وحلب  سالونيكا والقسطنطينية ومسرينا(وكانت أهم هذه املراكز التجارية . العثمانية

أعضاؤها بدور التجار الوسطاء والوكالء بني البائعني واملشترين،  وهي مدن تضم مجاعات يهودية قام) والقاهرة والرملة
دور أعضاء  أعضاء األقليات اإلثنية والدينية كافة وتوارثوه أباً عن جد، وإن كان يالحظ بروز وهو دور اضطلعت به

هذه الوظيفة، وكانوا العثمانية مبمارسة  وكان الوكالء التجاريون حيصلون على إذن خاص من الدولة. اجلماعة اليهودية
وقد ساهم هذا . التجار من هذه االمتيازات وحظوا حبماية الدول األجنبية ومن مث استفاد كثري من. يعفَون من الضرائب

بالوالء لقوة جتارية  عزهلم عن البيئة العربية اإلسالمية احمليطة م حىت حتولوا إىل مجاعة وظيفية تدين وال شك يف
  .وعسكرية خارجية
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متتعوا باحلماية األجنبية التجار اليهود يف حلب الذين كانوا حيملون اسم  وكان من أوائل التجار اليهود الذين
عشر واستقروا فيها،  ، وقد كانوا جتاراً يهوداً أوربيني وفدوا إىل الشام يف القرن السابع)أي الفرجنة) »الفرانكوس«

) يهود البالط(إىل وسط أوربا ) يهود األرندا(بولندا  لدولية املمتدة منوكانوا جزءاً من الشبكة التجارية اليهودية ا

ظل  وقد. واليت غطت الدولة العثمانية وبعض أجزاء من أفريقيا وامتدت إىل العامل اجلديد )كبار التجار السفارد(وغرا 
م وأعطاهم مكانة جتار أوربيني هل الفرانكوس حتت محاية الفرنسيني إىل أن أصدر السلطان سليم الثالث خطابات تعيني

  .تابعني له هو شخصياً

 

األجنبية يضعون  من القرن التاسع عشر، ومع تعاظُم النهم االستعماري الغريب، بدأ قناصل الدول ويالحظ أنه ابتداًء
هود العامل واتسع نطاق نظام االمتيازات بني ي .أعضاء األقليات حتت محايتهم ألسباب عديدة ليست بالضرورة جتارية

تتمتع ا ومن مث كانت موضوعة حتت محاية الدول األجنبية، كما كان كثري  العريب حىت أن غالبيتهم العظمى أصبحت
عن الدولة العثمانية  وقد ورثت الدول العربية اليت انفصلت. العرب يعملون قناصل للدول الغربية يف بالدهم من اليهود

  .نظام االمتيازات

 

كانوا أساساً من  فيهود فلسطني. أساسياً يف تسهيل عملية االستيطان الصهيوين التسللي متيازات دوراًولعب نظام اال
اإلشكناز االستفادة من نظام االمتيازات  احلضاري اإلسالمي، وقد حاولت عناصر من السفارد املندجمني يف حميطهم

 بعد فتح قنصلية 1840شكناز بالنجاح يف عام وكلِّلت جهود اإل ،1823  1822فقاوم السفارد هذه احملاولة يف 
مث ).  عاما130ًبعد أن أُغلقت  (1843، وبعد إعادة فتح قنصلية فرنسا عام 1839  1838إجنلترا يف الفترة 

الدول الغربية على يهود  ومما ساعد على تقوية نفوذ. عملية تغريب اليهود احملليني وتسلُّل اليهود األجانب بدأت
العامل، الذين كانت غالبيتهم الساحقة يف الغرب، ملساعدة  ة احلالوقة وهي األموال اليت كان يدفعها يهودفلسطني، مؤسس

 املستوطنون الصهاينة اإلشكناز يتسللون إىل داخل فلسطني بأن حيصلوا على تأشرية دخول وكان. يهود فلسطني

هلم القناصل األجانب هذه  وقد سهل.  يغادرواكمواطنني أجانب يتمتعون حبقوق خاصة، مث يستوطنون يف فلسطني وال
  .العملية

 

 األجنبية هو املسئول عن حتويل يهود الدولة العثمانية والعامل اإلسالمي ككل إىل وميكن القول بأن نظام االمتيازات

تخلص من هذا النظام العثمانية ال وحاولت الدولة. مجاعات وظيفية تابعة لدول أجنبية وتدين هلا بالوالء وتتمتع حبمايتها
كان جزءاً ال يتجزأ من اهلجمة اإلمربيالية الغربية على الشرق،  أو تقليل أضراره دون جدوى إذ أن نظام االمتيازات

وقد . إىل بنية تابعة قبضة اإلمربيالية على دول العامل العريب وعلى حتويل بنيتها السياسية واالقتصادية وساعد على إحكام
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بقيت خالهلا احملاكم (اليت نظمت فترة انتقالية  1937 يازات يف مصر مبقتضى معاهدة مونتريه عامأُلغي نظام االمت
  .1949حىت عام ) املختلطة

 

  "واألقليات األخرى"حماية اليهود 

"Protecting the Jews  "and other Minorities  

إحدى  إذ تقوم. »محاية األقليات«ططاا ما يسمى الدول االستعمارية الكربى يف تنفيذ خم من أجنح األساليب اليت تتبعها
" حدود الدولة املستهدفة فتضعها حتت  الدول الكربى اليت هلا أطماع يف دولة ما بإعالن مسئوليتها عن أقلية تعيش داخل

وقد تكون هذه . األقلية يف كنفها حبجة الدفاع عن مصاحل هذه األقلية ، أي تتدخل يف شئون الدولة اليت تعيش"محايتها 
األرمن يف (عرقية دينية  أو) الدروز يف لبنان وسوريا(، أو إثنية ) األقباط يف مصر-الكاثوليك يف لبنان ) األقلية دينية

أعضاء أقلية ما بأن مصاحلها ختتلف عن مصاحل حميطها وأن أفضل  ودف فكرة احلماية هذه إىل إقناع). الدولة العثمانية
إىل مجاعة  حيوهلا) عن طريق محاية األقلية(صاحل هي التحالف مع الغرب الصديق، أي أن الغرب امل وسيلة حلماية هذه

فاليهود باعتبارهم مجاعة وظيفية كانوا  ومفهوم محاية اليهود مفهوم راسخ يف احلضارة الغربية،. وظيفية تعمل لصاحله
وقد .  نظري أن يقوموا هم على خدمتها وحتقيق املكاسب هلااملواثيق واملزايا قريبني من النخبة احلاكمة اليت كانت متنحهم

الوظيفية بالنخبة احلاكمة وتأخذ  املفهوم من جديد مع ظهور الصهيونية، فالصهيونية إعادة إنتاج لعالقة اجلماعة بعث
  .شكل عالقة الدولة الوظيفية بالراعي اإلمربيايل

 

إىل مادة ) من يهود حمليني ومهاجرين) حتويل يهود العامل العريبومحاية اليهود إحدى اآلليات اليت مت من خالهلا 
وال على فلسطني؛ وإمنا كانت تضم أعضاء األقليات الدينية األخرى  استيطانية، وهي عملية مل تكن مقصورة على اليهود

العملية االستعمارية   يفولفهم صراع الدول الغربية حول محاية األقليات، البد أن ندرس البعد الديين .وكل الوطن العريب
العلمانية، وظفت النصوص الدينية كديباجات لتجنيد مجاهريها  فاإلمربيالية الغربية، شأا شأن كل األنساق. الغربية

  .للدين املعىن، فإننا نتحدث عن البعد الديين لالستعمار الغريب كتوظيف علماين غري ديين وذا. ولتجييش اجليوش

 

الربتغايل واإلسباين، الذي حقَّق االندفاعة األوىل اليت مت من  االستعماري الغريب باالستعمار الكاثوليكي،وقد بدأ املشروع 
أن إسبانيا  ولكن، بعد هذه االندفاعة، توقف التشكيل االستعماري الكاثوليكي إذ. أمريكا اجلنوبية خالهلا استعمار

ولكن الثورة . استعمارية كاثوليكية سوى فرنسا ومل تكن هناك قوةوالربتغال دخل عليهما اجلمود وكانت إيطاليا جمزأة، 
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 إبطاء املشروع االستعماري الفرنسي،ومل ينشط مرة أخرى إال يف أفريقيا يف ستينيات الفرنسية وهزمية نابليون أدت إىل

  .إلجنلترا إىل حد كبريالتابع  القرن املاضي،ولكن ظهور أملانيا أجهز عليه يف السبعينيات وهو ما جعلها ترضى بدور

 

الكاثوليكي، ظهر املشروع االستعماري الربوتستانيت وانتقل مركز الثقل من حوض  ومع تراجع املشروع االستعماري
اليت تزايدت قوا وأصبح هلا  فظهرت هولندا كقوة استعمارية وتبعتها إجنلترا. األبيض املتوسط إىل احمليط األطلسي البحر

ولكن ظهور الواليات املتحدة . الوقت يف اية القرن التاسع عشر وقد زامحتها أملانيا بعض. يف العاملمركز الصدارة 
ويف . الربوتستانيت الرأمسالية العظمى رجح كفة التشكيل األجنلو ساكسوين داخل التشكيل االستعماري باعتبارها القوة

: ويالحظ أن التقسيم الثالثي الديين. األرثوذكسية يةالقرن الثامن عشر ظهرت روسيا باعتبارها القوة االستعمار

التني  أجنلو ساكسون  سالف، وهذا يدل على أن الدين : يقابله تقسيم ثالثي عرقي كاثوليك  بروتستانت  أرثوذكس،
ستعمارية الصراع بني القوى اال وقد عبر. هو إال ديباجة وقشرة رقيقة تغطي املصاحل االقتصادية والرؤى العرقية إن

حتاول محاية أقلية دينية ما وحتفظ هلا حقوقها، وهذا يعين يف واقع  املختلفة بديباجاا الدينية عن نفسه، فكانت كل دولة
الكاثوليك وحتميهم،  فكانت فرنسا تدعم. جمال نفوذ الدولة احلامية وحتويلها إىل مادة بشرية تابعة هلا األمر وضعها داخل

الدولة العثمانية، سيقوم الرعايا الكاثوليك  وقد كانوا يظنون أنه، مع سقوط. رثوذكسوقامت روسيا بدعم األ
ولذا حرص الصهاينة على إقناع اإليطاليني والفرنسيني بأن النشاط (الراعية  واألرثوذكس باملطالبة بفلسطني لدوهلم

  ).لن يعرض مصاحلهم للخطر الصهيوين

 

وحيث مل يكن يوجد عرب ). الربوسية واإلجنليزية(الربوتستانتية  ي القوةلكن أنشط القوى االستعمارية كانت ه
العرب  ، فقام نشاط تبشريي بروتستانيت قوي بني املسيحيني»حلمايتها « من البحث عن أقلية  بروتستانت، كان البد

ي ليس املسلمني وإمنا الغريب األساس جمال النشاط التبشريي: ، وهذه حقيقة ذات مغزى عميق) األرثوذكس والكاثوليك(
  .اليهودية أصبحوا مرشحني ألن يلعبوا دور األقلية القابلة للحماية والرعاية املسيحيون العرب، كما أن أعضاء اجلماعات

 

ومن مث زاد عدد اليهود الذين متتعوا باحلماية  .وقد نشأ تنافُس عميق بني الدول االستعمارية حلماية األقلية اليت تتبعها
اخلمسينيات إىل مخسة آالف، أي أن نصف يهود فلسطني أصبحوا من يهود احلماية  ة يف فلسطني مع منتصفاألجنبي

السلطات العثمانية بتطبيق القوانني  وقد عملت القنصليات األجنبية على احليلولة دون قيام). يهود الراية العثمانيني مقابل(
كما قامت هذه القنصليات مبساعدم يف عملية التحايل على . فلسطني اليت كانت دف للحد من تدفُّق اليهود على

  .شراء األراضي الزراعية القانون حىت ميكنهم
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عدة حوادث من أمهها حادثة دمشق، وذلك حني وقف القنصل  وقد ظهر الصراع بني أشكال االستعمار املختلفة يف
مة الدم لبعض يهود دمشق، وكان موقف الكاثوليك السوريني الذين وجهوا  الفرنسي بشكل واضح إىل جانب

على عكس موقف  الفرنسية من األمر كله يتسم بالفتور الشديد وعدم االكتراث بأعضاء اجلماعة اليهودية، احلكومة
وشهد منتصف . األقلية اليت تقوم حبمايتها احلكومة اإلجنليزية اليت حتركت وبشكل حاسم لنصرم؛ أي نصرة أعضاء

أُلغيت االتفاقية عام ( مطرانية القدس الربوسية اإلجنليزية 1842فأنشئت عام  ر حركة حلماية األقلياتالقرن التاسع عش
حتاول هي األخرى  وأُسست يف العام نفسه قنصلية أملانية كانت) أن قوي املشروع االستعماري األملاين  بعد1886

 مت تأسيس مجعية تشجيع العمل 1852عام  ني، ويف مجعية إغاثة اليهود البائس1850وأُسست عام . محاية اليهود
  . تأسيس صندوق استكشاف فلسطني1865عام  وشهد. الزراعي اليهودي على األرض املقدسة

 

 تدخلت وزارة اخلارجية األملانية حلماية 1914ففي عام . احلرب العاملية األوىل وقد استمرت محاية األقليات حىت بداية
االنتداب وإنشاء الدولة   من الطرد، وقد توجت محاية اليهود بصدور وعد بلفور مث قرارالروس يف فلسطني اليهود

  .املتحدة واتفاقية التعاون اإلستراتيجي بني إسرائيل والواليات

 

  فارس بعد انتشار اإلسالم

Pers ia after the Spread of Is lam  

، مت دمج أعضاء اجلماعة اليهودية يف فارس يف اإلطار اإلسالمي اإلسالم بعد الفتح اإلسالمي للمنطقة ودخول الفرس إىل
، »)يهود املنفى أمري(رأس اجلالوت «أعضاء اجلماعة تابعني لرئيس اليهود يف بغداد الذي كان يسمى  األكرب، وأصبح

 الثقافية وتأثروا باحمليط وقد ازدهرت حياة اليهود. العراق وكانوا يعتمدون على الفتاوى اليت تصدرها احللقة التلمودية يف
متتع ا أهل الذمة  ومتتع يهود فارس حبرية احلركة واالنتقال اليت. القرائي تعبرياً عن هذا التفاعل اإلسالمي وظهر املذهب

  .واألمان آنذاك نتيجة توحيد املنطقة حتت راية اإلسالم والستتباب األمن

 

فكان منهم النساجون والصباغون وصائغو الذهب   بقية أهل الذمة،ومل يكن وضع اليهود االقتصادي خمتلفاً عن وضع
. وظهرت طبقة من التجار اليهود األثرياء يف أصفهان وشرياز واألهواز .والفضة، وكان منهم التجار وجتار اخلمور

ة أي صيارفة البالط اجلهابذ ابتداًء من القرن العاشر امليالدي، فكان منهم) الصيارفة(بعض أثرياء اليهود  وتزايدت أمهية
وظهر يف القرن الثاين عشر امليالدي داود الرائي . والسالجقة من بعدهم الذين كانوا يقرضون الوزراء واخللفاء العباسيني

  .الدجال املاشيح
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ر مالية اليهودية، وبرز جنم سعد الدولة الذي أصبح وزي وحينما غزا املغول الدولة اإلسالمية، تعاون معهم أعضاء اجلماعة
 وقد عين بعده رشيد الدولة الذي أُعدم عام. 1291هذا املنصب حىت اغتياله عام  اإلمرباطور املغويل وظل يشغل

  .احمليط احلضاري الشيعي مث ظهرت األسرة الصفوية اليت فصلت اليهود عن احمليط احلضاري السين، فدخلوا .1318

 

 لوقت الحاضر  منذ حكم األسرة الصفوية حتى ا"إيران"فارس 

Pers ia "Iran" from the Safavid Dynas ty to the Present  

، وجعلت املذهب الشيعي 1736  1502 حكمت األسرة الصفوية، وهي أسرة فارسية إسالمية، بالد فارس يف الفترة
ألقليات، فطُبق واتسم حكمها باضطهاد ا. عمودها الفقري) املاليل) دين الدولة، كما جعلت طبقة رجال الدين الشيعة

اليهودية ورأس  وانقطعت العالقة متاماً بني أعضاء اجلماعة. املفهوم الشيعي اخلاص بنجاسة أهل الذمة على اليهود
  .يف بغداد، وأصبحت هلم قيادم احمللية) املنفى(اجلالوت 

 

. 1839شهد عام احلال يف م ، زادت عملية قمع اليهود، كما كان)1925  1795(وحتت حكم أسرة القاجار 

فتحولوا إىل يهود متخفني، أي أبطنوا اليهودية وأظهروا  وقد فُرض اإلسالم قسراً على بعض أعضاء اجلماعة اليهودية،
وأصبح من حق اليهودي الذي يعتنق اإلسالم أن يرث ممتلكات كل . »جديد اإلسالم» اإلسالم، وأُطلق عليهم مصطلح

  .أسرته الذين ظلوا على دينهم أعضاء

 

على صناعة اخلمور، األمر الذي أدى إىل زيادة التوترات بينهم وبني  وتدنى وضع اليهود االقتصادي وازداد إقباهلم
األمر الذي نتج عنه  وهذا على عكس وضع اليهود يف الدولة العثمانية حيث كان آخذاً يف التحسن،. املسلمة األغلبية

. بالدهم طلباً للسالم واألمن والعدالة يف الدولة العثمانية ود أوربا كانوا يفرون منتزايد اندماجهم يف اتمع، حىت أن يه

الراقصون  اليهود يف فارس بأم يعملون بأمور التسلية والترفيه يف بالط النبالء، فكان منهم ويف هذه الفترة، اشتهر
  .والعبو السريك واملغنون

 

ولكن، مع . ودية يشكلون جزءاً من التشكيل احلضاري الشرقي يف فارساليه وحىت هذا التاريخ، كان أعضاء اجلماعة
الغربية يف بالد  التاسع عشر امليالدي وظهور اإلمربيالية الغربية وما صاحب ذلك من تزايد نفوذ الدول منتصف القرن
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ن هويتها، وذلك حبجة محايتها والدفاع ع العامل اإلسالمي، بدأت هذه الدول تتدخل يف شئون األقليات الدينية
وكان يهود العامل اإلسالمي من أوائل العناصر اليت توجه إليها  .الستخدامها كرأس حربة يف مشروعها االستعماري

تدور يف إطار  حكومات الغرب تتدخل لصاحل يهود إيران كما راحت القيادات اليهودية يف الغرب اليت الغرب، فأخذت
ولعل من . األوربية وتطلب إليهم حتسني أحوال اليهود  اإليرانيني الذين يزورون العواصماملصاحل الغربية، تقابل املسئولني
  مايو،4أثناء زيارة الشاه نصر الدين ألوربا، إذ قابله وفد يهودي يف برلني يف  1873 أكثر األمثلة إثارة ما حدث عام

) الرابطة اإلجنليزية اليهودية مندوبو( يف لندن  يونيه، ورابع17 يونيه، وثالث يف بروكسل يف 10وآخر يف أمستردام يف 

 أغسطس، وسابع يف القسطنطينية 16وسادس يف فيينا يف   يوليه،12يف ) األليانس( يونيه، وخامس يف باريس 24يف 
 مع السياسي اإلجنليزي املتنصر) يف قصر بكنجهام(يف لندن، اجتمع على انفراد  وحينما كان الشاه.  أغسطس20يف 

كما اجتمع الشاه يف  .ي، وهو من أصل يهودي، وكذلك مع سري موسى مونتفيوري زعيم يهود إجنلترا آنذاكدزرائيل
  .إدموند دي روتشيلد أشهر يهود عصره وأكثرهم ثراًء باريس مع أدولف كرميييه الوزير الفرنسي اليهودي، ومع البارون

 

اليهودي أن يشتري   التعليق عليها، إذ اقترح الشاه على املليونريأثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعني ومثة واقعة مهمة حدثت
فضحك املليونري اليهودي ومل . روتشيلد ملكاً هلا قطعة أرض جيمع فيها كل اليهود املشتتني ويؤسس مملكة يهودية يصبح

 اً عن مخطَّط إستراتيجياقتراح صهيوين يسبق ظهور احلركة الصهيونية، ورمبا كان تعبري والواقع أن اقتراح الشاه. يجب

  .كامن تكشف فيما بعد

 

حني قام القنصل العام األمريكي يف طهران مبحاولة الظهور مبظهر  1897وبدأ التدخل األمريكي لصاحل يهود إيران عام 
ألعضاء  ومع أوائل القرن احلايل، تظهر يف الوثائق الدبلوماسية األمريكية أول إشارة. حقوقهم حاميهم واملدافع عن

بتحويل بعض املعونات األمريكية  ، قامت وزارة اخلارجية األمريكية1918ويف عام . اجلماعة اليهودية يف إيران
كونفلد، وهو حاخام يهودي وممثل للواليات املتحدة يف طهران، يف  اليهودية إىل يهود فارس، مث استمر يوسف شاؤول

يهودية  ا حركة من جانب مجاعة األليانس متثلت يف فتح مدارسوواكب هذ). 1924عام (إيران  التدخل لصاحل يهود
وبعد .1903شرياز عام   وثالثة يف1901 يف طهران وأخرى يف أصفهان عام 1898حيث فُتحت مدرسة عام 

  .متويل التعليم اليهودي يف إيران احلرب العاملية الثانية، قامت الواليات املتحدة باملسامهة يف

 

، ومع ظهور االجتاهات حنو إدخال القيم الغربية )1979  1925)  حتت حكم أسرة لويوتغير وضع اليهود
قبل دخول اإلسالم لتأكيد  النخبة احلاكمة اإليرانية بتأكيد أمهية القيم اإليرانية احمللية السائدة يف فارس والعلمانية، قامت

كما فعل الكماليون يف تركيا حينما بعثوا القومية الطورانية متاماً  ،»إيران«ومن هنا تغيري اسم الدولة إىل . العنصر القومي
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اليهودية يف إيران كما يتضح يف  وقد واكب ذلك كله تزايد نفوذ أعضاء اجلماعة. بالتاريخ التركي قبل اإلسالم املرتبطة
  .انتخاب أول يهودي للربملان

 

التبشري وثانيهما البهائية،  أوهلما:  إىل ظهور خطرين أساسينيتزايد معدالت العلمنة وتعميق النفوذ الغريب ومع هذا، أدى
آنذاك يف العامل اإلسالمي زادت من نشاطها بني اليهود فقامت ببناء  فيالحظ أن البعثات التبشريية املسيحية اليت نشطت

ما وتحقَّق شيء   إىل حدأعضاء اجلماعة ووفرت هلم الكثري من النشاطات االجتماعية حىت تيسر تنصريهم املدارس ألبناء
  .من النجاح يف هذا اال

 

وقد كرس . اليت رحب أعضاء اجلماعة اليهودية بظهورها باعتبارها سبيل اخلالص هلم ولكن التحدي األكرب كان البهائية
ت العهد القدمي، بتفسري بعض آيا أتباع اء اهللا، مريزا أبو الفضل، كل جهوده للتبشري بالبهائية بني اليهود، وقام أحد

وترمجت . ، للربهنة على صدق العقيدة البهائية)اإلصحاح السابع) ودانيال) اإلصحاح التاسع(وخصوصاً سفر أشعياء 
وقد . البهائية بني اليهود املختارة من النصوص البهائية إىل العربية، األمر الذي ساهم يف ذيوع األفكار بعض املقطوعات

ورمبا يكون التركيب االجتماعي للبهائيني، الذي كان . صفوفها أعداد كبرية من اليهود إىلجنحت البهائية يف اجتذاب 
  .للتركيب االجتماعي لليهود، قد ساهم يف هذه العملية مقارباً إىل حد ما

 

دية يف العامل، لليهو إيران باليهودية كانت ضعيفة إىل حد ما بسبب انفصاهلم عن املراكز الرئيسية ويالحظ أن معرفة يهود
، كما كانوا )تيفلني(كانوا ال يعرفون متائم الصالة  فقد. وبسبب عدم وجود حاخامات مدربني التدريب الديين الالزم

) سوسة يف(وقرب دانيال ) يف محدان(اليهودية احلاخامية مثل احلج إىل قرب إستري وموردخاي  يتبعون عادات دينية ال تعرفها

  . القدمي اليت يزعم يهود فارس أم مدفونون فيهاوغريهم من شخصيات العهد

 

اللهجة السائدة يف املنطقة اليت عاشوا  ويالحظ كذلك أن يهود فارس يتحدثون بعدة رطانات هي عبارة عن اللغة أو
يغ لغوية وهذه الرطانات تفيد علماء اللغة إذ حتتفظ بص. بضع كلمات عربية فيها، يف مرحلة تارخيية سابقة، مضافاً إليها

فيها األكراد داخل  جانب اجلماعة اليهودية الفارسية، وجدت مجاعة يهودية كردية يف املنطقة اليت يعيش وإىل. مندثرة
  .اخلالفات الدائمة بني أعضائها ولكن مل تقم مؤسسات لتشرف على شئون اجلماعة بسبب. حدود إيران
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مع هجرة يهود البالد العربية إىل إسرائيل، أصبحت اجلماعة و. ألفاً 95 حنو 1948وقد بلغ عدد يهود إيران عام 
السكان البالغ   من جمموع1968أكرب مجاعة يهودية يف الشرق، وبلغ عدد أعضائها مثانني ألفاً عام  اليهودية يف إيران

ني ألفاً يف تناقص عددهم إىل ثالث 1979٬ وبعد نشوب الثورة اإليرانية يف عام. عددهم آنذاك مخسة وعشرين مليوناً
ويتركز يهود إيران يف . 1992مليوناً، وبلغ عددهم ستة عشر ألفاً عام  حني زاد عدد سكان إيران إىل ما فوق األربعني

 منهم يعيشون يف طهران وأصفهان وشرياز، مث زادت% 60، كان 1948ففي عام . يف طهران املدن، وخصوصاً

معهم ممتلكام من  ة من يهود إيران إىل إسرائيل حاملنيوقد هاجرت أعداد كبري. 1968عام % 72النسبة إىل 
يالحظ أن أعداداً كبرية منهم ترتح من إسرائيل وتستقر  ولكن. السجاد اإليراين الذي تعتربه إيران ضمن ثروا القومية

 .وخصوصاً يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة،
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  عشر العالم العربي منذ القرن التاسع: الباب الرابع

 

 تعداد : الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر 

The Jewish Communities  in the Arab World s ince the Mid- Nineteenth Century: 
Numbers  

د يهود الغرب، كان يهود العامل اإلسالمي يشكلون أكثر من نصف تعدا يالحظ أنه، مع بداية العصور الوسطى يف
  :األسباب التالية وهذا يرجع إىل%. 10عددهم أخذ يف التناقص حىت أصبحوا يشكلون أقلية ال تتجاوز  إال أن. العامل

 

اليهودية القرائية، وهي شكل من أشكال اليهودية التوحيدية تأثر   حتول كثري من اليهود عن اليهودية احلاخامية إىل 1
وال توجد دراسات  .رية من القرائني اعتنقوا اإلسالم، وهو ما أثر يف وجود اليهود العدديأعداداً كب ويبدو أن. باإلسالم

القرائني وتناقُص عددهم دون اعتبار اعتناق اإلسالم  إحصائية عن هذا األمر، ولكن من الصعب تفسري اختفاء اليهود
  .كسبب أساسي

  .زوح كثري من اليهود عنهتراجع العامل اإلسالمي ككل، وهو ما أدى إىل ن  2

من سكان املدن، فلم تكن هناك مصادر  وملا كان يهود البالد اإلسالمية.  يعد الريف مصدراً دائماً للزيادة السكانية 3
  .لزيادة أعدادهم، وهلذا أخذت أعدادهم يف التناقص

  :1950بعد عام  وفيما يلي عدد يهود العامل العريب قبل أن حتدث التغيريات العددية الكربى

  1950عدد السكان اليهود عام / البلد 

  75.000/ مصر 

  )آالف حسب باتاي110 (120.000/ العراق 

  ) آالف حسب باتاي6 (6.700/ لبنان 

  )باتاي  ألفًاحسب13 (6.000/ سوريا 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               370  

  400/ البحرين 

 2.000/ حضرموت 

  ) ألفاً حسب باتاي50مؤكد ،  غري (8.000/ اليمن 

  1.200/ عدن 

  )حسب باتاي  ألفا38ً (14.000/ ليبيا 

  100.000/ تونس 

  )باتاي  ألفاً حسب130 (120.000/ اجلزائر 

  )العدد الكلي حسب باتاي (225.000/ املغرب 

  )1940عام ) 14.700 / مراكش اإلسبانية

  7.000/ طنجة 

 

، 1969 و1958أما في عامي . ضئيلة جداويالحظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد كانت
 : فقد كانت األعداد كالتالي

 

  1969عام  / 1958عام / البلد 

 

 1.000 / 40.000/ مصر 

 2.500 / 6.000/ العراق 

 3.000 / 6.000/ لبنان 

 4000 / 5.000/ سوريا 
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  / 3.500/ اليمن 

 100 / 3.750 /ليبيا 

 10.000 / 85.000/ تونس 

 1.500  /140.000/ اجلزائر 

 50.000 / 200.000/ املغرب 

 800 ألف و650 يتراوح بني 1950عدد اجلماعات اليهودية يف العامل العريب عام  وبناًء على هذا اإلحصاء، كان

على اليهود » البالد العربية يهود«هل ينطبق مصطلَح : وهنا ينبغي أن نتوقف قليالً عند املُصطلَح الذي نستخدمه .ألف
محلوا جنسيات أجنبية، أم جيب أن نقصر استخدام املُصطلَح على   العرب املقيمني يف البالد العربية حىت لوالعرب وغري

اليهود  العربية املختلفة، والذين ينتمون إىل التشكيل احلضاري العريب اإلسالمي، أي إىل اليهود حاملي اجلنسيات
يؤمنون باملسيحية، وال يرد لنا على بال  عربية نتحدث عن عرباملستعربة؟ الواقع أننا حني نتحدث عن مسيحيي البالد ال

ومن املستحسن أن . املسيحية الغربية رد أم يقيمون يف البالد العربية أن نضع ضمن هذه اموعة أعضاء اإلرساليات
 ألف يشري 800العدد و .من جهة أخرى» العرب اليهود«أو » اليهود العرب«من جهة و» يهود البالد العربية» منيز بني

بكثري، إذ جيب أن نستبعد من هذا الرقم األغلبية  إىل يهود البالد العربية، أما العرب اليهود فعددهم أقل من ذلك
 ألف 600كانوا حيملون جنسيات أجنبية، وإذا طرحنا عددهم يكون الباقي هو  الساحقة من يهود اجلزائر ومصر الذين

اجلماعات اليهودية  من عدد أعضاء% 30  25اقني، فيمكننا أن نستبعد من هذا العدد نسبة بالنسبة إىل الب أما. تقريباً
كانت كبرية جداً يف طنجة واملغرب اإلسبانية وتونس، بل  باعتبارهم أجانب، فنسبة اليهود األجانب إىل اليهود املستعربة

، أي أكثر 346.500 وهذه البالد تضم .اجلزائر ومصر، ولكنها كانت أقل يف املغرب كانت تقترب من نسبتهم يف
ألفاً، وتكاد  120وتقل نسبة اليهود األجانب بقدر أكرب يف العراق، حيث كان يوجد . من العدد الباقي %50من 

  .تنعدم يف اليمن وعدن وهي بالد تضم بضعة آالف وحسب

 

فيهود . اقتصادية بعينها وتركزهم يف قطاعاتتركُّز أعضاء اجلماعات اليهودية يف املدن بسبب اشتغاهلم باملهن  ويالحظ
كما كانت توجد نسبة مرتفعة . 77.542بغداد   تركَّز منهم يف1947عام 118.000العراق الذين بلغ عددهم 

يهود العراق كانوا من سكان املدن، مع العلم بأن هذا يستبعد يهود كردستان  منهم يف البصرة واملوصل، أي أن معظم
كانت  63.550  بلغ عدد يهود مصر1937والوضع نفسه ينطبق على مصر، ففي إحصاء .  ألفا18ًعددهم  البالغ

وبقيتهم .  يف الثانية24.290األوىل و  يف34.103يف القاهرة واإلسكندرية، منهم )  ألفا59ً(تعيش أغلبيتهم 
د مصر يف القاهرة من يهو% 96، كان 1947ويف عام . ودمنهور موزعة على مدن صغرية مثل املنصورة وطنطا
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مدن  من اليهود يف مراكز حضرية مثل الدار البيضاء والباقون موزعون على% 80املغرب، فيعيش  أما يف. واإلسكندرية
  .أخرى مثل مراكش وفاس

 

 حىت مل يبق سوى بضع مئات يف بلد مثل 1950االختفاء بعد عام  وقد أخذت اجلماعات اليهودية يف العامل العريب يف
  :يف املغرب، وذلك لألسباب التالية عراق وعدة آالفمصر وال

 

اخلناق على العناصر األجنبية، وكانت نسبة كبرية من أعضاء اجلماعات اليهودية   ظهور االقتصاد الوطين الذي ضيق 1
  .كبرياً حتمل جنسية عربية، وخصوصاً أن االقتصاد الوطين اجلديد تلعب الدولة فيه دوراً ال

نشيطاً وشكلت منافسة قوية وخطرية للعناصر اليت كانت   جتارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصادياً ظهور طبقة 2
  .الدول القومية لعب دوراً مماثالً مهيمنة من قبل، كما أن ظهور

 

 إىل العامل مشاكل خاصة بوالء يهود البالد العربية،وهجرة أعداد كبرية منهم  ظهور الدولة الصهيونية مبا خلقته من 3
  .وإسرائيل الغريب

 

 فيصل عددهم إلى 1992، أما عام 26.900 إلى 1986ويصل عدد يهود البالد العربية حسب إحصاء عام 
 : على النحو التالي13.200

 

 1992 عام / 1986عام / البلد 

 

 7.500  /17.000/ املغرب 

 

 1.200 / 4.000/ سوريا 
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 2.000 / 3.700/ تونس 

 

 1.600 / 1.200 /اليمن 

 

 300 / 300/ اجلزائر 

 

 200 / 250/ لبنان 

 

 200 / 250 /مصر 

 

 200 / 200/ العراق 

 

 13.200  /26.900/ اموع 

 

. بضعة أفراد يف ليبيا والسودان وغريمها من البالد  ألفاً إن أضفنا27 حنو 1986وكما نرى، بلغ العدد اإلمجايل عام 

 وكل هذا يعين أنه لن يوجد يف القرن القادم يهود يف أٍي. يباً يف غضون ستة أعوامتقر وقد اخنفض هذا العدد إىل النصف

خمتلفة أن خيتفي أعضاء  لكن هذه ليست ظاهرة مقصورة عليه حيث يتوقع الدارسون ألسباب. من أحناء العامل العريب
ية الباقية يف اهلند، وهي ظاهرة يطلَق عليها الالتينية وأن ختتفي البق اجلماعات اليهودية من أوربا الشرقية وإجنلترا وأمريكا

 .»موت الشعب اليهودي» مصطلَح

 

 نمط الهجرة : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in the Arab World: Pattern of Migration  
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اجلماعات اليهودية يف العامل يف العصر العريب يف إطار هجرة أعضاء  تدخل هجرة أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل
البالد اليت تلعب فيها  من البالد األقل تقدماً من الناحية االقتصادية إىل البالد األكثر تقدماً، ومن احلديث، وهي هجرة

حظنا أن وقد ال. ميكنهم حتقيق قدر أكرب من احلراك االجتماعي الدولة دوراً اقتصادياً كبرياً إىل بالد املشروع احلر حيث
). ساكسوين وخصوصاً األجنلو(العصر احلديث تشكل جزءاً ال يتجزأ من حركة االستيطان الغريب  اهلجرة اليهودية يف

كما أن . السفارد املتأثرين بالثقافة الالتينية ولكن يالحظ أن يهود البالد العربية كانوا يضمون بينهم أعداداً كبرية من
 ألعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب بصبغة تغريبية، صبغتهم أيضاً بصبغة صبغاألليانس، حينما قامت بعملية 

العربية هاجروا إىل فرنسا أو الواليات  ويالحظ أن معظم العناصر الثرية وأعضاء النخبة بني يهود البالد. فرنسية التينية
بعون النمط املذكور نفسه إذ أن مثل هذه اهلجرة ال حتقق اهلجرة إىل إسرائيل يت وهم برفضهم. املتحدة أو أمريكا الالتينية

ولذا، جند أن حركة . املتقدمة هلذه الشرحية من أعضاء اجلماعة بينما ميكن حتقيق هذا احلراك يف البالد الغربية حراكاً
اجته إىل إسرائيل، أي أا ولكن العدد األكرب . وأحياناً أمريكا الالتينية هجرة يهود البالد العربية تتجه أساساً إىل فرنسا

بلد أكثر تقدماً، ومن  بلد استيطاين لتحقيق قسط أكرب من احلراك االجتماعي، هجرة من بالد أقل تقدماً إىل هجرة إىل
  .جمال أكرب للمشروع احلر بالد بدأ يظهر فيها اقتصاد قومي أو اشتراكي إىل بالد فيها

 

إليها كثري من يهود تونس ومعظم يهود مصر، وكذلك اجلزء  ا هاجروقد هاجر يهود اجلزائر كلهم إىل فرنسا، كم
 فإذا أخذنا يف االعتبار.  ألفا280ً حنو 1947باتاي أن عدد يهود املغرب كان عام  ويبني. األكرب من يهود املغرب

  1947ترة هاجروا خالل الف  ألف يهودي مغريب ممن250، ميكن القول بأن بني ال %1.8الزيادة الطبيعية ونسبتها 

  . ألفاً ذهبوا إىل إسرائيل117 حنو 1969

 

لعبوه يف اهلجرة االستيطانية  البعض أن أكرب دليل على انتماء يهود البالد العربية لبالدهم هو الدور الصغري الذي ويرى
 42وى  س1948 و1919ألفاً الذين دخلوا فلسطني بني عامي  460والواقع أننا ال جند بني العدد . إىل فلسطني

ولكننا إذا . منها من اهلجرة العامة واليت شكَّل اإلشكناز النسبة الكربى% 9العربية واإلسالمية، أي  ألفاً قدموا من البالد
 ألف، فإننا جند أم كانوا 800البالد العربية بنحو   مليوناً ويهود17 16أخذنا بالعدد الذي يقدر يهود العامل بنحو 

من حاصل اهلجرة اليهودية نسبة عالية للغاية % 9العامل، وبالتايل تكون نسبة  هودمن جمموع ي% 6  5يشكلون 
  .باهلجرة من أوربا مقارنة

 

 هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي وتركيا وإيران 
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 1960-48امجايل / 1960-1958 / 1957-1955 / 1954-1952 / 1951-1948/ البلد 

 

 125.942  /9.236 / 70.053 / 15.903 / 30.750/ املغرب 

 

 4.931 / 529 / 2.483 / 396 / 1.523/ اجلزائر 

 

 36.475 / 2.149 / 15.267 / 5.902 / 13.139/ تونس 

 

 32.383  /94 / 198 / 1.609 / 30.482/ ليبيا 

 

 35.328 / 1.051 / 14.562 / 3.203 / 16.508/ مصر 

 

 45.962 / 55 / 10 / 698 / 45.199 /اليمن 

 

 3.408  /95 / 7 / 151 / 3.155/ عدن 

 

 3.359 /  /  / 461 / 2.898/ سوريا ولبنان 

 

 39.040 / 1.316 / 2.650 / 861 / 34.213 /تركيا 
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 123.488 / 233  /361 / 1.382 / 121.512/ العراق 

 

 40.061  /7.230 / 2.035 / 5.750 / 24.804/ إيران 

 

 490.359  /22.230 / 107.626 / 36.316 / 324.183/ اإلمجايل 

 

وحسب وإمنا تتعامل أيضاً مع يهود ) اليهود احملليني أي(ولكن األرقام هنا مضللة ألا تتعامل ليس مع العرب اليهود 
اجلنسيات  ولو أن أرقام اهلجرة فرقت بني اليهود احملليني من حاملي). الوافدين من الغرب أي اليهود(البالد العربية ككل 

وعلى كلٍّ، فإن هذه املناقشة أصبحت جمرد . قليالً بية واليهود من حاملي اجلنسيات الغربية، لوصلنا إىل نتائج مغايرةالعر
 الدولة الصهيونية خلق حركية ضخمة ابتلعت كل يهود العامل العريب، احملليني منهم مناقشة أكادميية إذ أنَّ تأسيس

أعضاء اجلماعة اليهودية ا إىل الكيان الصهيوين  استثناء املغرب اليت هاجر معظموالوافدين، وأدت إىل اختفائهم متاماً، ب
  .التناقص وبقيت فيه أقلية يهودية آخذة يف

 

كانوا يشكّلون أقلية صغرية جداً ال أمهية هلا بالنسبة ليهود  ومن املفارقات اليت هلا أعمق الداللة أن يهود البالد العربية
يف  وأكرب اموعات اليت هاجرت هي يهود املغرب، إذ يوجد. يشكّلون أغلبية سكان إسرائيل نالعامل، وأصبحوا اآل

 ألفاً 78تونس واجلزائر و  ألف يهودي من125 ألف يهودي من املغرب أو من أصل مغريب و480الدولة الصهيونية 
ومن . هود املستوطَن الصهيوينمن ي% 20يشكلون   ألف يهودي من املغرب العريب، وهم682من ليبيا، أي أن هناك 

املؤسسة احلاكمة أهرون أبو حصرية الوزير السابق ورئيس حزب تامي،  أهم الشخصيات اليهودية من أصل مغريب يف
 أما اليهود من أصل عراقي فإن عددهم يبلغ.يوسف، وديفيد ليفي أحد أقطاب حزب الليكود واحلاخام عوفيديا

من مواليد  49.500: ( ألف يهودي ميين أو من أصل ميين245ويوجد . ومن أشهرهم شلومو هليل 129.499٬
ويهود اليمن هم الوحيدون الذين  ).1948 ألفاً كانوا يف فلسطني عام 35 ولدوا آلباء مينيني و161.100اليمن و

هاينة أن حيلوا ، فلقد أراد املستوطنون الص1948الصهيوين قبل عام  كانت توجد منهم أعداد كبرية نسبياً يف املستوطَن
بني يهود أوربا،  باستخدام يهود يف االقتصاد الصهيوين االستيطاين، ولكنهم مل جيدوا العمالة الكافية معضلة العمل العربي

 ألف يهودي من إيران 130وانضم إليهم  ويوجد إىل جانب ذلك بضعة آالف من سوريا،. فاستوردوا يهود اليمن
  . ألف يهودي كردي100و
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ا إحصائياً رغم  كما مسح العراق، لليهود الذين هاجروا إىل إسرائيل بالعودة، فعادت أعداد ال يعتد حت املغرب،وقد مس
الشرعية الصهيونية اليت تطرح فكرة اليهودي اخلالص  وتكمن أمهية القرار يف أنه ضربة يف الصميم ألسطورة. داللتها

األقليات  لقرار العريب يؤكد عروبة هؤالء اليهود وانتماءهم وانتماء كل أعضاءإذ أنَّ ا الذي ال ينتمي إال لوطنه اليهودي،
  .العربية إىل وطنهم العريب

 

 االنقسامات الدينية والعرقية : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in The Arab World: Religious  and Ethnic Divisions  

 بداية تفكك الدولة العثمانية ودخول الدول العربية يف الدائرة االستعمارية، مل يكن التاسع عشر، ومعمع منتصف القرن 

وميكن تقسيم اجلماعات اليهودية . لغوية أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب يشكِّلون وحدة دينية أو ثقافية أو
  :على النحو التايل

 

وميكن أن نصنف يهود  .دثون العربية وينتمون إىل التشكيل احلضاري العريب اإلسالمياملستعربة الذين يتح  اليهود 1
  .املستعربة اليمن ضمن هؤالء رغم خصوصيتهم اليت متيزهم عن بقية اليهود

 

  . يهود السفارد الذين يتحدثون الالدينو 2

 

  .اإلشكناز الذين يتحدثون اليديشية  يهود 3

 

  .فرنسية وإجنليزية وأملانية: بالدهم املختلفة دثون لغات يهود الغرب الذين يتح 4

 

  .األطلس ويتحدثون اللغات الرببرية املختلفة  يهود الرببر يف جبال 5

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               378  

 وكان بعضهم يتحدث العربية، ولذا كانوا. وإيران الذين يتحدثون الكردية واآلرامية  يهود كردستان يف العراق 6

  .يعدون من اليهود املستعربة

 

ويف املغرب، كان اليهود السفارد . صراع بني اجلماعات اليهودية املختلفة وقد عبر عدم التجانس هذا عن نفسه يف شكل
وهي عبارة حتمل  ، أي سكان أصليون أو حمليون،»توشافيم«املغرب يشريون إىل اليهود األصليني على أم  الوافدون إىل

، أي املنفيني أو »جموراشيم«الوافدين باعتبارهم  صليون يشريون بدورهم إىلوكان اليهود األ. بعض اإلحياءات القدحية
يكن  كما مل. اليمن ينظرون بعني االحتقار إىل يهود اجلبال ويعتربوم أدىن مرتبة منهم وكان يهود صنعاء يف! املنبوذين

. مصر املستعربة بشيء من التعايل هودويف مصر، كان السفارد واإلشكناز ينظرون إىل ي. الفريقان يتزاوجون فيما بينهم

، أي األشرار، بسبب تورط عدد كبري »شاخت«اإلشكناز على أم  كما كان السفارد يشريون إىل الوافدين اجلدد من
املواقف كانت يف  وهذه. املشبوهة، وخصوصاً الدعارة، وقد كانوا ينظرون إليهم بقدر كبري من التعايل منهم يف األنشطة

وقد نشب الصراع احلاد بعد ذلك بني . األغلبية األحوال انعكاساً ملواقف مشاة يف اتمع وسائدة بني أعضاءمعظم 
 انقسام يهود البالد العربية كان بارزاً يف اإلطار التنظيمي حيث مل يكن يتسم بأية والواقع أنَّ. دعاة الصهيونية وأعدائها

  .ضه كما حدث يف مصرمركزية أو وحدة إال إذا قامت الدولة بفر

 

فكان يهود . لكل مجاعة اجلماعات اليهودية املستعربة مندجمني حضارياً يف احمليط الثقايف العريب اإلسالمي وكان أعضاء
ونفس املستوى الثقايف واحلضاري، فكانوا يزورون أولياء  املغرب مغاربةً أو بربراً هلم نفس فلكلور املغاربة أو الرببر

 وقد طلبت حكومة. كان فيها املسلمون واليهود يتربكون بويلّ واحد ويقومون بزيارته ك حاالت كثريةاليهود، بل هنا

إلبادم كما حدث مع أعداد كبرية  فيشي املوالية للنازي من احلكومة املغربية تسليم أعضاء اجلماعات اليهودية للنازي
. م، وهو ما أدى إىل جناة اجلماعة اليهودية من خطر اإلبادةتصدى هل ولكن العاهل املغريب حممد اخلامس. من يهود فرنسا

يزورون مقام سيدي أبو  ينطبق على يهود ليبيا واجلزائر ومصر وغريها من البالد العربية، فكان يهود مصر والشيء نفسه
س بتونس يعيشون وكان يهود متماته يف جبال األطل .حصرية الذي كان يزوره معهم املصريون من املسلمني واملسيحيني

 هناك بالطبع العناصر اليهودية غري العربية اليت كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل ولكن كان. يف الكهوف مثل املسلمني

اإلشكناز الذين استوطنوا  وكذلك، بطبيعة احلال،. وكان السفارد ضمن هذه العناصر. احلضاري الغريب مث االستعماري
  .1882التحديث يف روسيا ابتداًء من عام  لنفوذ الغريب ومع تعثُّريف العامل العريب مع تزايد ا

 

ففي املغرب، اندمج يهود املدن . آثاراً متنوعة من منطقة إىل أخرى) والسفارد اإلشكناز(وقد ترك وصول يهود الغرب 
بصبغتهم العربية أو  هودأما يف املدن الداخلية، فقد احتفظ الي. مع السفارد، واصطبغوا بالصبغة السفاردية الساحلية
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يف اية القرن التاسع (من الرببر  %6.95من العرب و% 30.5من السفارد و% 36.8الرببرية، حبيث كانوا 
استيعاب السفارد ضمن السكان األصليني، وأصبح اجلميع يهوداً  أما يف اجلزائر، فقد حدث العكس إذ مت). عشر

بدور  قامت) »جورينيم«وقد مسيت (شر امليالدي خنبة سفاردية من ليجورن يف القرن السابع ع مث انضم إليهم. مستعربة
املستعربة، واجلرانا أو الغرانا وهم  ويف تونس، انقسمت اجلماعة اليهودية إىل التوانسة وهم اليهود. اجلماعة الوسيطة

  .أيضاً السفارد من غرناطة، واجلورينيم من ليجورن

 

 : إلىود ومن الناحية الدينية، ينقسم اليه

 

السفاردي،  ومعظم هؤالء كان يتبع النهج. يؤمنون بالتوراة والتلمود، وهؤالء كانوا هم األغلبية  يهود حاخاميني 1
  .وكان بعضهم يتبع النهج اإلشكنازي، وكان لكل فريق معابده املستقلة

 

 62.153مقابل ) 3.486  حنو1947 يهود قرائني، وكانوا يوجدون أساساً يف مصر حيث بلغ عددهم عام  2

  ).يهودي حاخامي

 

  . يهود سامريني 3

 

  .الدينيني وعلمانيني  يهود 4

 

، مثلها مثل اليهودية اإلصالحية واحملافظة )أساساً تيارات إشكنازية وهي(ويبدو أن التيارات اليهودية الدينية اجلديدة 
  .طريقها إىل العامل العريب وغريها، مل جتد

 

فكان مدى . دينهم حسب معدالت العلمنة املوجودة يف جمتمعهم ون يف درجة تمسكهم بتعاليموكان اليهود خيتلف
بتمسكهم  باليهودية خيتلف عن مدى متسك يهود اليمن الذين كانوا معزولني عن العامل ومشهورين تمسك يهود مصر
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وقد نشبت صراعات دينية . اللحى مبتعاليم دينهم كما يتضح يف طريقة قصهم شعر رأسهم وتركهم السوالف وإطالقه
والقرائني والسامريني، حبيث كان لكل فرقة دينية معبدها وحاخامها  بني أعضاء هذه الفرق، وخصوصاً بني احلاخاميني

  .وتنظيماا

 

املساواة يف احلقوق الدينية والسياسية  لقد ضمنت دساتري العراق ومصر واملغرب وغريها من الدول العربية لليهود
إىل أن أُلغيت (وصحفها، العربية واإلجنليزية والفرنسية، وحماكمها  وكان لكل مجاعة يهودية مدارسها. واالقتصادية

الناسي أو  الذي كان يترأسه شخص يقال له(وكان تنظيم اجلماعة اليهودية ). يف بعض الدول العربية احملاكم الشرعية
معينة أو منتخبة تشرف على كل الشئون   مصر يساعده جملس أو جلانيشبه منصب بطريرك األقباط يف) احلاخام األكرب

ويف معظم األحيان، كانت كل مجاعة يهودية سفاردية . نفوذ أو سلطان الدولة االجتماعية للجماعة اليت ال تندرج حتت
بني هذه اجلماعات التنسيق  إخل حتتفظ باستقالهلا عن اجلماعات األخرى، ولكن كان يتم... إشكنازية أو مستعربة أو

  .مصر أحياناً حبيث تعترف كلها بسلطة مركزية واحدة كما حدث يف

 

يف املغرب حيث كان اليهود يعيشون يف حي خاص  ويالحظ أن ظاهرة اجليتو الغربية ليس هلا نظري يف العامل العريب إال
ه التسمية على وجه التحديد، وإن كان وال يعرف السبب هذ» ملح«كلمة  ، والكلمة مشتقة من»املالح«م يسمى 

مث يتم متليحه  كذلك ألنه بعد تنفيذ حكم اإلعدام يف أعداء السلطان كان رأس املعدوم يفصل عن جسده يقال إنه سمي
أما حارة . ال تقل طرافة عن هذا التفسري حىت ال يصاب بالتلف عند عرضه على اجلمهور، كما وردت تفسريات أخرى

جمرد مكان يتركز فيه أعضاء اجلماعة نفسها كما حيدث يف الواليات   تكن جيتو بأي معىن، وإمنا كانتاليهود، فلم
  .املثال املتحدة على سبيل

 

 تحولها إلى عنصر استيطاني : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in the Arab World: Their Trans-  formation into a 
Colonial Settler Element  

 القضاء على جتربة حممد علي يف النهضة القومية يف مصر والعامل العريب، ويف إصالح بعد أن جنحت الدول الغربية يف

العثمانية اليت أخذت تتنازل للقوى الغربية  الدولة العثمانية ككل، تعاظم النفوذ الغريب يف العامل العريب وتراجعت الدولة
 وانتهى األمر إىل القضاء على الدولة العثمانية واقتسام. االمتيازات ومحاية األجانب د أخذ هذا شكل قواننيوق. بالتدريج

وعدن وبعض دول اخلليج  معظم أجزاء العامل العريب بني الدول الغربية، فأصبحت العراق ومصر والسودان وفلسطني
وقد تكرس . فرنسا، وليبيا إليطاليا، وأجزاء من املغرب إلسبانيال تابعة لإلجنليز، وتونس واجلزائر واملغرب وسوريا ولبنان



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               381  

أن يوسع رقعة نفوذه بني  وحاول االستعمار الغريب يف العامل العريب اإلسالمي. بانتهاء احلرب العاملية األوىل هذا الوضع
ة ألعضاء األغلبية حبيث حقوقاً ومزايا مل تكن متاح السكان عن طريق فرض احلماية على أعضاء األقليات وإعطائهم

 ترتبط مصاحله وتطلعاته بالقوى االستعمارية احلامية وتتحول هي إىل مجاعة وظيفية تتحول األقلية إىل جيب سكاين

األقليات، وهذا هو النمط » محاية» وسيطة بني القوة االستعمارية والسكان احملليني، وكانت هذه العملية تسمى عملية
ويبدو أن عملية محاية . احلضارة الغربية من اليهود عرب تارخيها  بالعامل الغريب ويسم موقفالذي يسم عالقة إسرائيل
بالوالء  أشكال االستعمار االستيطاين عن طريق حتويل أقلية حملية مندجمة إىل عنصر غريب يدين األقليات أول شكل من

. االجتاه الصهيوين، دوراً أساسياً يف ذلك يانس ذاتولعبت املؤسسات اليهودية الغربية، وخصوصاً األل! لقوة غربية غريبة

أحناء العامل العريب واإلسالمي دخلها أبناء اليهود من اجلماعات كافة سواء  فأسست األليانس سلسلة من املدارس يف كل
 ولغات أوربية أخرى، وهو الفرنسية أساساً وإمنا تعلَّموا) العربية(ومل يتعلَّموا يف هذه البالد لغة بالدهم . أو الوافدة احمللية

اليهودية بصبغة غربية فرنسية فاقعة وإىل عزهلم عن بين أوطام وميشهم من  ما أدى إىل صبغ معظم أعضاء اجلماعة
إىل فرنسا والثقافة الفرنسية، مبا  ويالحظ االجنذاب الشديد ليهود البالد العربية. الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الناحية

وهلذا، اجته أغلبهم بعد اهلجرة . ويهود ليبيا وكانت مستعمرة إيطالية  ذلك يهود مصر اليت كانت مستعمرة إجنليزية،يف
  .الثقافة الالتينية العربية إىل فرنسا أو إىل القسم الفرنسي يف كندا، أو إىل أمريكا اجلنوبية ذات من البالد

 

وجود عناصر يهودية وافدة من الغرب كان يفوق عددها أحياناً  والثقايف،ومما عمق هذا االجتاه حنو التهميش االقتصادي 
آالف  فعدد يهود مصر، على سبيل املثال، يف منتصف القرن التاسع عشر امليالدي، كان بني ستة .عدد اليهود احملليني

، بلغ 1917 عام ويف. الوافدين ، بلغ عددهم مخسة وعشرين ألفاً نصفهم من األجانب1897ويف عام . وسبعة آالف
أي عشية إنشاء الدولة الصهيونية، كانت نسبة  1947٬ ومع حلول عام. منهم من األجانب% 58 ألفاً 60عددهم 

سنيوريس «ويف دمشق وحلب، كان نصف اليهود %. 20اليهودية ال تتجاوز  املصريني بني أعضاء اجلماعة
  .باالمتيازات و ما كان يعين أم وافدون يتمتعون، وه»األسياد الفرجنة«عبارة أسبانية تعين  ، وهي»فرانكوس

 

للعناصر احمللية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما  وكان العنصر الوافد يشكل، بطبيعة احلال، عامل جذب قوياً
احمللي  ولذا، جند أن العنصر. االستعمارية املهيمنة ومع االقتصاد احلديث اآلخذ يف التشكل يؤهلهم للتعامل مع القوة

متييز اليهود املستعربة احمللية عن اليهود  سرعان ما اكتسب الصبغة الغربية حىت أصبح من الصعب، يف كثري من األحوال،
من هذه القاعدة، إذ مل تنضم أعداد كبرية منهم إىل يهود العامل الغريب  ولقد كان يهود العراق استثناء. الوافدين

واعتمدت عليها سلطات  ناك شرحية اكتسبت الثقافة الغربية يف مدارس األليانسوكانت ه. ويتهم العربية واحتفظوا
ويبدو أن أعضاء اجلماعة اليهودية ال . العاملية األوىل االحتالل الربيطانية للخدمة يف إدارا اجلديدة يف أعقاب احلرب

 ية وال عن بعض أعضاء طبقات اتمععن بعض أعضاء النخبة احلاكمة يف البالد العرب خيتلفون كثرياً يف سلوكهم هذا
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وهم يف الواقع يهدفون . ويتعلمون لغته اهلامشية األخرى الذين يتركون ثقافتهم الوطنية وهويتهم ويكتسبون ثقافة الغازي
ة األمر إىل التوحد الكامل مع هذا الغازي مث الرحيل معه حينما حتني الساع إىل أن حيققوا حراكاً اجتماعياً، وينتهي م

  ).لبعض أعضاء الطبقات احلاكمة يف العامل العريب كما حدث(

 

بالرموز  األقليات أكثر تعرضاً هلذه العملية من أعضاء األغلبية بسبب هامشيتهم فيما يتعلق وجتب إضافة أن أعضاء
م متت خارج نطاق العامل العريب وحتديثه ومن املفارقات اليت تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود. األساسية للمجتمع

ولذلك، فبينما . معدالت التحديث فيه، كما أا متت من خالل القوى الغازية اتمع العريب نفسه ومبعدالت خمتلفة عن
واالجتماعية نفسها إىل نتيجة  اإلعتاق والتحديث يف الغرب إىل اندماج اليهود يف جمتمعام أدت العملية السياسية أدى

  .تمع العريبعكسية متاماً يف ا

 

حيث كانت بعض  املواطنني اليهود االستفادة من قوانني االمتيازات، فتجنسوا بإحدى اجلنسيات األوربية وقرر كثري من
بالذات، أعطيت اجلنسية الفرنسية لكل يهود اجلزائر يف  ويف اجلزائر. الدول الغربية تشجع هذا االجتاه خللق رأس جسر هلا

اندالع  ومع. الفرنسية داخل اجلزائر، وكان هذا جزءاً من املخطط االستعماري االستيطاين حماولة لزيادة الكثافة البشرية
واملغرب نظراً ألن كان العدد أقل يف تونس  وقد. الثورة اجلزائرية، كانت أغلبية يهود اجلزائر العظمى مواطنني فرنسيني

  .هناك احلكومة الفرنسية مل تشجع هذا االجتاه

 

أعضاء اجلماعة اليهودية يف العراق للحصول على  وبعد احتالل بريطانيا للعراق يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، سعى
كن بريطانيا مل تستجب  ول1921ذا املعىن إىل املندوب السامي الربيطاين عام  اجلنسية الربيطانية، فقدموا طلبات

  .لطلبهم

 

أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفي  ومن العناصر األخرى اليت سامهت يف تعميق االجتاه حنو التغريب، تركيب
الربا والسمسرة وأعمال (ومالية ) جتارة دولية(مهن جتارية معينة  فقد تركزوا يف. واالقتصادي، وخصوصاً بني الوافدين

االقتصادي  ، وهي مهن حولتهم إىل مجاعات وظيفية وسيطة مرتبطة أساساً بالقطاع)ناعة اخلمورص) وحرفية) البورصة
التعريب أو التأميم كانت دائماً تضر مبصاحل أعضاء  ومل يكن من قبيل الصدفة أن معظم قرارات. الغريب وبالقوة املهيمنة

 يني واإليطاليني واملالطيني، من الوافدين أو الذين متاألوربية األخرى، مثل اليونان اجلماعة اليهودية واجلماعات شبه

  .ميشهم ثقافياً واقتصادياً
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ارتبط مبصري االستعمار يف املنطقة، فتحسنت أحواهلم املادية وازدادت  لكل هذا، جند أن مصري أعضاء اجلماعات اليهودية
الفرنسيني يف اجلزائر، أيد  وأثناء فترة النضال ضد. البنيوية مع تزايد اهليمنة االستعمارية والتغلغل األجنيب هامشيتهم

إىل جانب منظمة اجليش السري، وأخرياً رحلوا مع املستوطنني  من يهود اجلزائر بقاء اجلزائر فرنسية، ووقفوا% 90
 نحهماملستوطنني كانوا معروفني بكرههم العميق لليهود وعدائهم هلم، كما أم عارضوا م الفرنسني، رغم أن هؤالء

إن أعضاء اجلماعات اليهودية قد  أما يف تونس واملغرب، فتقول بعض املراجع الصهيونية. اجلنسية الفرنسية يف بادئ األمر
 .غري مفهومة وتفترض هامشية اليهود وعدم انتمائهم وقفوا موقف احلياد من حركة التحرر الوطين، وهي عبارة

 

عرباً أو  شاط احلركة الصهيونية اليت حاولت أن تعرف اليهود ال باعتبارهمهذه مع تزايد ن وقد ازدادت عملية التهميش
ويف العشرينيات، قامت الوكالة .للدولة الصهيونية حىت غربيني وإمنا باعتبارهم يهوداً يدينون بالوالء للشعب اليهودي مث

مثل نوادي (اليهودية الشرعية العامل العريب استخدمت املؤسسات واملنظمات  اليهودية بتكوين شبكة جاسوسية يف
جهاز خمابرات يتبعه  ويف الثالثينيات، أسست الوكالة اليهودية. واجهات ختفي نشاطها املعادي وغري الشرعي )املكايب

مركز لتدريب بعض اليهود العرب على أعمال   بتأسيس1937وقد قام املوساد عام . قسم عريب يترأسه موشيه شاريت
وبعد قيام الدولة، مت جتنيد بعض العناصر العربية اليهودية . »األوالد العرب» طلقت عليه اسماجلاسوسية ضد بالدهم أ

املصريني لإلساءة إىل  بأعمال ختريبية ختدم مصاحلها، كما حدث يف حادثة الفون حينما جند بعض اليهود للقيام
ولقد أدى تأسيس الدولة الصهيونية . بيةالدول الغر  وحكومات1952العالقات بني حكومة مصر الثورية اجلديدة عام 

  .ذروا تمثِّل كل يهود العامل، ومنهم يهود العامل العريب، إىل الوصول بعملية التهميش إىل اليت تدعي أا دولة يهودية

 

ر كبري من الذكر لبعض الوقت، ولذلك فقد متتعوا بقد ومع هذا، ظلت أغلبية يهود العراق مبنأى عن عملية التهميش آنفة
 واستفادوا من االزدهار االقتصادي الذي شهدته البالد خالل سنوات احلرب العاملية االستقرار والرخاء االقتصادي

للتطورات اجلارية يف فلسطني أو لتصاعد  الثانية، ومل يتعرض اليهود إال لبعض األحداث املتفرقة اليت جاءت كرد فعل إما
، واليت جاءت يف 1941هذه األحداث االضطرابات اليت جرت عام  د كانت أخطروق. املشاعر املعادية لربيطانيا

اليت  وقد راح ضحية هذه االضطرابات. عايل الكيالين أمام القوات الربيطانية وسقوط نظامه أعقاب هزمية قوات رشيد
داث، عادت األمور هذه األح وبعد). وعدد أكرب من غري اليهود( يهودياً 180 و170ما بني » فرهود«عرفت باسم 

بالغة يف تشجيعهم على اهلجرة إىل فلسطني، واضطرت يف  ولذلك، فقد وجدت احلركة الصهيونية صعوبة. إىل نصاا
 ضدهم حني دفعت بعمالئها ليضعوا متفجرات يف املعابد اليهودية ويف أماكن تجمع اية األمر إىل اللجوء لإلرهاب

  .أن اتمع بدأ يتحرك ضد اليهودأعضاء اجلماعة حىت يبدو األمر وك
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وسطاء له، كما كان  ال يعين أن كل أعضاء اجلماعات اليهودية كانوا ممالئىن لالستعمار الغريب وحتولوا إىل ولكن هذا
انضمت إىل حركة التحرر الوطين ودعمت املطالب  ذلك أن أعداداً كبرية من يهود سوريا. يهدف املخطَّط االستعماري

، وهو كاتب مصري يهودي، هاجم االستعمار اإلجنليزي ونفي )أبو نظارة) من املعروف أن يعقوب صنوعو. القومية
مؤيدي  أن املصري اليهودي ليون كاسترو كان، وهو رئيس حترير جريدة يومية فرنسية، من كبار كما. بسبب ذلك

تنظيماً صهيونياً يف مصر، ولعل  عد ذلكلكنه أسس ب(حزب الوفد املصري، ورافق سعد زغلول أثناء مفاوضاته يف لندن 
ويوجد، غري ). املصري لعزل مصر عن العامل العريب وبالتايل فلسطني تأييده للوفد كان يهدف إىل تعميق التيار الوطين

تبطت والذين ار» الوطنية الرأمسالية«أثرياء اليهود الذين كانوا جزءاً ال يتجزأ مما يطلق عليه مصطلَح  هؤالء، كثريون من
مثالً، سامهت عائلتا قطاوي وشيكوريل يف تأسيس  ففي مصر. مصاحلهم ورؤيتهم وتطلعام بالوطن الذي يعيشون فيه

إىل تقليص اعتماد مصر على رأس املال األجنيب وإىل إرساء حجر  ، وهو مشروع كان يهدف1920بنك مصر عام 
  .مستقلة أساس لصناعة وطنية

 

وقد . تأسيس احلركات الشيوعية يف العامل العريب لعامل العريب لعبوا دوراً ملحوظاً يفومن املعروف كذلك أن يهود ا
 فقام هنري كورييل بتأسيس احلركة الشيوعية. تقييم املرء هلا، معادية لالستعمار كانت هذه احلركات نشاطات، أياً كان

يف احلركة الشيوعية يف  ود يهودي ملحوظوقد كان هناك وج). ومثة دراسات تشري إىل دور كورييل املشبوه(املصرية 
تبنوا موقفاً معادياً للصهيونية وأسسوا منظمة باسم  الصحفي اليهودي نعيم قطان ومراد العماري وغريمها ممن(العراق 

 والواقع أنَّ وجود اليهود يف هذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتهم العددية أمر ليس ).»عصبة مكافحة الصهيونية«

وعلى . الثورية والفوضوية ليهم، ففي الكثري من األحيان يوجد أعضاء األقليات بنسب كبرية يف احلركاتمقصوراً ع
أكثر فاعلية يف حميطها العريب، طلبت إىل أعضاء القيادة من  كلٍّ، فحينما قررت احلركة الشيوعية العراقية أن تلعب دوراً

  .ب على مصلحتهم الشخصيةفعلوا ذلك مؤثرين مصلحة احلز اليهود االستقالة، وقد

ثقافياً عن الثقافة  للجماعات اليهودية يف العامل العريب هي أنَّ االستعمار الغريب قد جنح يف عزهلا ولكن الصورة العامة
ومن مث حتول أعضاء اجلماعات اليهودية إىل مادة بشرية  العربية اإلسالمية وربطها مبصاحله االقتصادية ورؤيته الثقافية

 .تقريباً وهذا ما حدث بعد تأسيس إسرائيل إذ اختفى يهود البالد العربية. للهجرة انية هلا قابلية عاليةاستيط

 

  عائلة قورقوس

The Corcos  Family  
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 يف 1492أغلب أعضائها بعد عام  استقر. بإسبانيا) قشطالة(عائلة يهودية يعود أصلها إىل بلدة قرقوس يف كاستيل 
وهو عامل عاش يف كاستيل، أما ) 1275حوايل عام (إبراهيم قورقوس  :ومن أهم أعضائها. غربيةإيطاليا ومدينة فاس امل

  .1492فكان مالياً ثرياً استقر يف الربتغال عام ) 1493تويف بعد عام (قورقوس  يهودا بن إبراهيم

 

تويف بعد (ودافع جوشوا . ديناملطرو وبعد طرد كثري من يهود إسبانيا إىل املغرب، كان أعضاء عائلة قورقوس من بني
الذبح الشرعي، كما شارك يف وضع القواعد التكميلية  عن حقوق منفى قشطالة بالنسبة ملسألة تقاليد) 1552

) 1575تويف حوايل (أما موسى بن إبراهيم قورقوس . االجتماعية والدينية يف املغرب اخلاصة بتنظيم حيام) تاكانوت(

مقربته بعد وفاته إىل مزار  وى وباملعرفة الواسعة واختري قاضياً شرعياً يف تونس وحتولتمن فاس، فقد عرف بالتق وهو
. حاخاماً له وزن واحترام، وكان له كثري من التالميذ )1710تويف حوايل عام (كما كان يوسف قورقوس . للحجاج

كما . ف بعض األعمال الدينية، فعاش لفترة يف جبل طارق وألَّ)1800تويف بعد عام ) أما يوسف بن جوشوا قورقوس
وكان يوسف . الدينية عدداً من املؤلفات والفتاوى) 1778تويف حوايل (عامل التلمود إبراهيم بن موسى قورقوس  ترك

مث ) يشيفا(مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية عليا  عامل تلمود ولد يف إسبانيا وسافر إىل) 1575تويف بعد (قورقوس 
 تويف قبل عام(أما شقيقه إسحق قورقوس . املؤلفات والتعليقات أو الشروح الدينية انت له بعضوك. استقر يف فلسطني

، )1799تويف عام (قورقوس  أما ميمون بن إسحق. فكان حاخاماً يف مصر مث عين قاضياً شرعياً يف القدس ٬(1540
، )1854تويف عام (ولومون بن أبراهام قورقوس أما س. املغرب فكان تاجراً ذا نفوذ وأحد دعائم السياسة الربيطانية يف

تويف عام (يعقوب  أما ولداه،. 1822ومستشاراً للسلطان كما اختارته بريطانيا وكيالً قنصلياً هلا عام  فقد كان مصرفياً
 1862وقد عين إبراهيم عام . بأعمال مهمة له ، فكانا مقربني للسلطان وقاما)1883تويف عام (وإبراهيم ) 1878

املغرب حيث جنح بفضل عالقته بالسلطان يف تسهيل مهمة موسى مونتفيوري  قنصالً للواليات املتحدة يف إحدى مدن
أما . 1884عام  ، قنصالً للواليات املتحدة)1929تويف (واختري أيضاً مائري إبراهيم قورقوس . للمغرب أثناء زيارته

للسالطني ولعب دوراً أساسياً هاماً يف الفترة ما  راً ومصرفياً، فكان مستشا)1929تويف (جوشوا بن حاييم قورقوس 
، فكان صهيونياً نشيطاً وصدر له بني عامي )1956  1857(فرديناند قورقوس  أما. 1912 و1885بني عامي 
 ، فولدت يف نيويورك وتزوجت)1948  1857(أما ستيال قورقوس . مؤلفات عن الصهيونية 1925 و1923

وعارضت نشاط  ، مث استقرت يف املغرب حيث أسست مدرسة يهودية حرة)1903ويف عام ت(موسى قورقوس 
أما مونتفيوري . ممثلة للرابطة اإلجنليزية اليهودية البعثات التبشريية الربوتستانتية بني فقراء يهود املغرب، وأصبحت ستيال

  .يطانية وخدم خالل احلربني العامليتنيطياراً يف القوات اجلوية امللكية الرب ، فكان)1958تويف عام (قورقوس 
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االنتماء للحضارة العربية إىل االنتماء  وتاريخ عائلة قورقوس وانتقاهلم من النشاط الديين إىل النشاط التجاري، ومن
ربية كثري من أعضائها إىل قناصل للبالد الغربية، يعكس تاريخ يهود البالد الع التدرجيي للحضارة الغربية، وكذلك حتول

  .بالتدريج إىل مجاعة وظيفية تابعة لالستعمار الغريب وحتوهلم

 

  عائلة قدوري

The Kadoori Family  

خالل العمل يف  جتارية ومالية يهودية من أصل عراقي استوطنت يف الشرق األقصى حيث حققت ثروة طائلة من عائلة
ومؤسس العائلة هو صاحل . شانغهاي وهونج كونج تطويرجمال األعمال املصرفية والنقل والبناء والتشييد، وسامهت يف 

يف بغداد حيث تلقى تعليمه ) 1922 - 1865(ولد ابنه سري إليس قدوري  وقد. قدوري الذي كان من أغنياء بغداد
إدارياً يف مكاتب عائلة  ، انتقل إىل بومباي باهلند حيث عمل1880ويف عام . األليانس إسرائيليت يونيفرسل يف مدرسة

ومنح إليس لقب . هونج كونج والصني وحقق ثروة كبرية اسون، مث بدأ يف تأسيس وتطوير جتارته وأعماله اخلاصة يفس
وكانت له مسامهات مالية . اليت قدمها للمستعمر الربيطاين يف الشرق األقصى  تقديراً للخدمات1917عام » سري«

اإلجنليزية اليهودية،  األليانس إسرائيليت يونيفرسل والرابطةمن املؤسسات اليهودية وغري اليهودية، فدعم  مهمة لعديد
. تأسيس مدارس أخرى يف كلٍّ من بغداد وبومباي وأسس مدرستني زراعيتني لليهود والعرب يف بغداد كما ساهم يف

ثروته لبناء مدارس حتمل امسه يف فلسطني والعراق، فتأسست على ضوء  وبعد وفاته، أوصى إليس بتخصيص جزء من
  .1931الزراعية يف فلسطني عام  ذلك كلية قدوري

 

، فقد ولد يف بغداد وانتقل مع شقيقه إىل الشرق )1944  1867) قدوري) إليعازر سيالس(أما شقيقه سري إللي 
. اس. اس قدوري وشركاه يف هونج كونج وشنغهاي، كما كان شريكاً يف مؤسسة آي .األقصى وأسس مؤسسة آي

العديد من املؤسسات  واشترك سري إللي مع شقيقه يف دعم وتأسيس. 1926منح لقب سري عام وقد . وأبنائه قدوري
اهتماماً خاصاً للمشروع الصهيوين يف فلسطني، وخباصة  ولكنه أعطى. التربوية واملستشفيات يف الشرق األقصى والعراق

 من املدارس الزراعية يف مؤسسة فلسطني يف شنغهاي، وساهم يف تأسيس عدد ، فترأس صندوق1900منذ عام 
، وهوراس ) ؟  1899) وتوىل ولداه من بعده؛ لورانس. ساهم مببلغ كبري لبناء اجلامعة العربية يف القدس فلسطني، كما

  .اليهودية الصغرية ا ، إدارة أعمال األسرة يف هونج كونج ودعم اجلماعة)  ؟ 1902(
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األقصى واهلند وبعض دول الشرق األوسط، كانت عائلة قدوري  شرقومثل غريها من العائالت اليهودية الثرية يف ال
 الوسيطة اليت ارتبطت مصاحلها بوجودها يف هذه املناطق، وارتبط ذلك مبصاحل االستعمار تقوم بدور اجلماعة الوظيفية

يل اإلمربيايل الغريب املشروع الرأمسا املترمجة يف شكل أنشطة مالية وجتارية وعقارية ونقل وغري ذلك من نشاطات يف إطار
وشعوا والذي وجد يف كثري من األقليات الدينية واإلثنية ومن بينها  الذي كان يسعى إىل استرتاف موارد هذه البالد

  .اليهودية خري معني لتحقيق أغراضه اجلماعات

 

 االنقسام الطبقي والتمايز الوظيفي : الجماعات اليهودية في العالم العربي

The Jewish Communities  in The Arab World: Class  Divis ions  and Profess ional 
Differentiation  

خاضعة للصراعات الطبقية  مل تكن اجلماعات اليهودية داخل كل بلد عريب تتسم بالتماسك والوحدة، فقد كانت
فاد اقتصادياً بدخول االستعمار والفقراء، ومنهم من است والثقافية اليت تسم أي جمتمع إنساين، إذ كان منهم األغنياء

واندمج  الغريب اجلديد، ومنهم من سقط ضحيته، ومنهم من استوعب الثقافة الغربية الدخيلة وظهور القطاع االقتصادي
وميكن أن نضرب مثالً مبصر حيث كانت  .فيها، ومنهم من أخفق يف ذلك وإن كان الفريق األول أكرب بكثري من الثاين

السلم الطبقي جند عدداً من العائالت األرستقراطية الغنية املعروفة  يف أعلى. فيها تشمل ثالث طبقاتاجلماعة اليهودية 
وسوارس  ومكانتها وعالقتها القوية مع النخبة احلاكمة، ومن بينهم قطاوي باشا وموصريي ورولو بثرائها ومركزها

البنوك واألعمال التجارية  غريهم من أصحابوهراري ووهبة ومنسى ودي بيتشيوتو وشيكوريل وصيدناوي وعدس و
من تعداد اجلماعة اليهودية % 10 و5هؤالء يشكِّلون ما بني  وكان. وكبار مالك األراضي والبارزين يف احلياة العامة

  .يف مصر

 

أصحاب احملال واالسترياد و الطبقة اليت مشلت كبار األثرياء واملمولني طبقة متوسطة على رأسها رجال التصدير وتلي هذه
وينتمي إىل هذه الشرحية أيضاً عدد ضخم من . واإلمساعيلية وبورسعيد التجارية واملهن احلرة يف اإلسكندرية والقاهرة

تتنافس مع  وكانت هذه الشرحية. يف مكاتب بعض املؤسسات اليت كانت تضم نسبة مرتفعة من اليهود املوظفني اليهود
وعلى أية حال، كانت . متاماً، لغةً وثقافة ل من هاتني الطبقتني كانوا متفرنسنيطبقة كبار األثرياء، ولكن أعضاء ك

وكانوا يقطنون األحياء الثرية، كما كانوا أحياناً حيتلون . إيطايل أو غري ذلك أعداد كبرية منهم من أصل أجنيب إسباين أو
  .خاصاً م يف أحد األحياء،كما كان حال حي السكاكيين قطاعاً
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ويسكن معظم  .اليهود، وكانوا من الباعة املتجولني وصغار احلرفيني ومعظمهم من اليهود املستعربة  أخرياً فقراءمث يأيت
من تعداد % 25وكانوا يشكِّلون حوايل  هؤالء الفقراء يف القاهرة؛ يف حارة اليهود يف املوسكي أو يف حي الظاهر،

مثل عائلة باروخ مسعودة، وعائليت مشاس (قدراً من الثراء والربوز  وقد حققت بعض عائالت اليهود املستعربة. اجلماعة
. اخلاص ومل يكن اليهود املتفرنسون يتزاوجون مع اليهود املستعربني، فلكل عامله). من الصياغ وعبد الواحد، وكانت

بية الالزمة لدخول على الثقافة األور ومع هذا، كان أبناء اليهود املستعربني يذهبون إىل مدارس األليانس وحيصلون
أنه رغم وجود فقراء بني أعضاء اجلماعة اليهودية، فلو متت مقارنة  وميكن أن نضيف هنا. القطاع االقتصادي الغريب

أعلى من  اجلماعة اليهودية مبتوسط الدخل يف مصر لتبين أن متوسط دخل املصري اليهودي كان متوسط دخل أعضاء
وهذا التقسيم الثالثي . بأعداد صغرية للغاية تضح أن اليهود مل يعرفوا الفقر املدقع إالمتوسط دخل غريه من املصريني، وال

  . والعراق أيضاً  كان منطاً سائداً يف املغرب

املغرب واليمن ويف املناطق ذات  يف. أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو املهين أو االقتصادي، فإن الصورة كانت مركبة
ولكن، بشكل عام، يالحظ عدم وجود أعضاء اجلماعات . ومزارعني لعراق، عمل اليهود رعاةًالكثافة الكردية من ا
عملوا ببعض  وكان منهم احلرفيون الذين. فالحني، أي أم كانوا بعيدين عن قاعدة اهلرم اإلنتاجي اليهودية كعمال أو

وكانت هناك أعداد . تغلوا بصناعة اخلموراش احلرف اليدوية مثل الصاغة والصباغة والصناعات اليدوية للزجاج، كما
وقد عملوا . بالطب والصيدلة والصحافة، وكان منهم أساتذة اجلامعات كبرية منهم، يف مهن الطبقة الوسطى، يعملون

أعضاء يف  ووصل أفراد منهم يف العراق ومصر واملغرب إىل مناصب الوزراء، وانتخبوا وعينوا موظفني يف احلكومة،
جملس الشيوخ، وساسون هيسكيل عضو  مثل يوسف قطاوي عضو الربملان ووزير املالية، وأصالن قطاوي عضوالربملان 

  .عضو جملس الشيوخ يف العراق أيضاً الربملان ووزير املالية يف العراق، ومناحم دانييل

 

ركيبه، يضع قيوداً على وبني أعضاء اتمع ككل، جند أن اتمع، حبكم ت ولكن، ورغم عدم التمايز الواضح بينهم
ومن هنا تركُّز . األغلبية األقليات مقارنةً بأعضاء األغلبية، كما أنه يتيح أمامهم فرصاً ليست متاحة ألعضاء أعضاء

التجارية واملالية، فكان منهم صغار التجار والباعة اجلائلون  اليهود بنسبة تفوق نسبة عددهم إىل عدد السكان يف األعمال
الدولية  منهم أيضاً كبار التجار وجتار اجلملة وأصحاب شركات العقارات واملشتغلون بالتجارة ما كانك. واملرابون

كما أن سوق األوراق . وقطاع اخلدمات ووكالء الشركات التجارية األجنبية وشركات التأمني) التصدير واالسترياد(
عضاء اجلماعات اليهودية يف صناعات قريبة من املستهلك وتركَّز أ. اليهود املالية كانت تضم عدداً كبرياً من السماسرة

الصناعات الثقيلة ) أي أم مل يكونوا جزءاً من القطاع األول يف االقتصاد) الزراعية والقطاع املصريف الصناعات(
انس دوراً ولعبت مدارس األلي. كانوا مجاعة وظيفية وهذا يعين أم. »قاعدة اهلرم اإلنتاجي«فيما يسمى ) والزراعة

 اليهودية بالكفاءات الالزمة للتعامل مع الشركات األجنبية واالقتصاد االستعماري أساسياً يف تزويد أعضاء اجلماعة

  .، أي أا عمقت هويتهم كجماعة وظيفية)الفرنسية(اجلديد ويف صبغهم بالصبغة الغربية 
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 من الشركات من 103وتوجيه   تساهم يف إدارةوإذا نظرنا إىل مصر لوجدنا أن عدة عائالت يهودية مصرية كانت
كما أم احتكروا جتارة القطن . رؤوس أمواهلا ، فكانوا يسيطرون على جانب كبري من1942 يف عام 308جمموع 

، )مثل البنك العقاري املصري، والبنك األهلي املصري(العديد من البنوك  وجتارة الصادرات والواردات، وأنشأوا
مثل (األراضي الزراعية  ، وشركات)مثل شركة الشرق للتأمني، وشركة التأمني األهلية املصرية(انية االئتم والشركات

كما أداروا عدة شركات لتقسيم األراضي وبيعها  ).شركة البحرية املسامهة، وشركة وادي كوم أمبو، وشركة مسوحة
يف  وسامهوا). والشركة املسامهة املصرية املالية والعقاريةالعقارية املالية بالقاهرة،  مثل الشركة(وشراء املباين واستغالهلا 

الدلتا، وشركة قنا  أسوان  مثل شركة حلوان، وشركة(ميدان النقل الربي والبحري وشركات السكك احلديدية 
). وشركة ترام اإلسكندرية، وشركة بواخر البوستة اخلديوية للسكك احلديدية، وشركة األمنيبوس العمومية املصرية،

 شركة املطاحن،: مثل(الزراعية وصناعة الزيوت والسكر، وأسسوا الشركات يف هذا اال  وسامهوا أيضاً يف الصناعات

وبرتايون ومشال وعمر أفندي  مثل حمالت شيكوريل(كما أسسوا احملالت التجارية الكربى ). وشركة امللح والصودا
وكانت هلم . أعمال الفنادق واملنسوجات وإقراض املال ، كما نشطوا يف جمال جتارة الذهب والسجائر ويف)وهانو

 من العاملني يف البورصة يف القاهرة% 98ففي ميدان املضاربات املالية كان  نشاطات اقتصادية فردية أخرى،

% 18جتار، % 59: النحو التايل على) 1947عام (وكان التركيب الوظيفي لليهود يف مصر . واإلسكندرية يهوداً

 .خدمات عامة% 11عات، يف الصنا

 

عام  فقط من املصريني، فإن قانون الشركات الصادر% 20معظم هؤالء كانوا من األجانب وبينهم  ولكن، حيث إن
مجيع املؤسسات يف  من العمال اليدويني يف% 90من املوظفني و% 75، والذي نص على ضرورة أن يكون 1947

يف خروج أعداد كبرية منهم، وهو االجتاه الذي  سية املصرية، تسببمصر سواء كانت وطنية أم أجنبية من حاملي اجلن
  . وموجتا التمصري مث التأميم1956ذلك، العدوان الثالثي عام  كما تسبب يف. 1952تزايد بعد ثورة 

 

ء على مستوى سوا فقد ساهم اليهود يف النشاط االقتصادي التجاري احمللي والدويل ويف النشاط املايل أما يف العراق،
وقد ظهرت، مع . وبنك كريديه حيث كانت مثة بنوك مثل بنك زخلا. صغري ربوي أو على مستوى حديث مصريف

مثل الشيخ ساسون بن صاحل عميد عائلة (املهمة يف بغداد  بداية القرن التاسع عشر، بعض الشخصيات املالية والتجارية
 ، كما ازدهرت األوضاع االقتصادية ألعضاء)ريف، ومناحم عيينفيما بعد، وإسحق املص ساسون اليت استوطنت اهلند

وكان من . واهلند مير عرب البصرة اجلماعة اليهودية بعد افتتاح قناة السويس حيث أصبح خط التجارة الواصل بني إجنلترا
وسيطر .  اهللامن القرن التاسع عشر خوجا يعقوب، وأدون عبد أهم الشخصيات املالية يف البصرة خالل النصف الثاين

البضائع يف  الصادرات والواردات وعلى نسبة عالية من جتارة التجزئة، كما احتكروا جتارة أهم اليهود تقريباً على جتارة
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واألدوية واألسلحة واألقمشة والتبغ واألرز  مثل صناعة األبسطة واحلصر واألثاث واألحذية واألخشاب(أسواق العراق 
وكان أصحاب أكرب الشركات . األحجار الكرمية واوهرات ومن كبار الصاغة بار جتاركما كانوا من ك). واحللويات

األمريكية  الوكالء الوحيدين السترياد دهون وشحوم شركة موبل أويل) شركة خضوري وعزرا ميدالوي) يف بغداد
 التجارية يف البالد عام من األعمال %95وكان يهود البصرة حيتكرون . للبترول بفروعها يف البصرة واملوصل وكركوك

وكان . 1946يف عام % 75 - 65، و1933عام  %90  85ورغم تراجع النسبة قليالً، ظلت . 1914
وكان أغلبها، . يف يد اليهود) فقط من صادراا% 10ولكن (الثانية  من واردات العراق قبل احلرب العاملية% 95

اجلماعة اليهودية  وحقق أعضاء. ستريادها من مانشستر بإجنلترا، وكان يتم ا»بضائع مانشستر«يسمى  وهو ما كان
  .ثروات كبرية من خالل إعادة تصدير هذه البضائع إىل إيران

 

وخصوصاً مع اليهود العراقيني الذين استوطنوا يف  وقد استفاد يهود العراق بشبكة عالقام التجارية واملالية يف اخلارج،
% 20، فقد اخنفضت النسبة إىل 1948أما بعد عام ). عائلة ساسون وعائلة عزرا مثل (اهلند والشرق األقصى وإجنلترا

اليهود يف األعمال  ويالحظ الشيء نفسه تقريباً يف املغرب وتونس، إذ تركَّز. من صادراا% 2العراق و من واردات
ميارسون املهن % 36.1رة ويعملون بالتجا منهم% 46.5، يتبني أن 1947ويف إحصاء عام . التجارية واملالية

  .يعملون بالزراعة% 4.1و يف املهن احلرة% 7.6الصناعية املتنوعة و
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خصوصا فى  تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي: الجزء الثالث
 العصر الحديث

 

 اإلقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية : الباب األول

 

  جذور المسألة اليهودية

Roots  of the Jewish Question  

صغري فقري ضعيف  التجمع العرباين جتمع(املسألة اليهودية تضرب جبذورها يف املسألة العربانية  ميكن القول بأن جذور
إستراتيجية مهمة ولذا مل ميكنه أن يدافع عن استقالله  سواء من ناحية املوارد البشرية أو املوارد املادية، يوجد يف منطقة

 ولذا حتولت أعداد كبرية من العربانيني إىل. به، وكان دائماً عرضة للغزو والتهجري جمات القوى الكربى احمليطةضد ه

  ).تابعة مجاعات وظيفية مرتزقة واستيطانية ومالية وحتولت الدويالت العربانية إىل دويالت

 

اطورية الرومانية وظهور املسيحية يف الغرب اإلمرب ولكن ميكن القول بأن مثة انقطاعاً حدث يف العامل بعد سقوط
التشكيل احلضاري والسياسي الغريب املسيحي يف العصور الوسطى حتدد وضع اليهود  ففي داخل. واإلسالم يف الشرق

املسألة اليهودية فيما بعد،  وهذا الوضع هو الذي أدى إىل ظهور) شعب شاهد  أقنان بالط  مجاعة وظيفية(معين  بشكل
ولكي نفهم طبيعة املسألة اليهودية وأبعادها . القومية املركزية وظهرت الدولة.  بدأت عمليات التحديث والعلمنةحني

تارخيية  الوصول إىل جذورها، أي البد من دراسة العصور الوسطى يف الغرب، وما تبعها من فترات احلقيقية البد من
  .ابتداًء من القرن الثامن عشر ود، مث أُعيد تعريفهاهتز فيها وضع اليه) عصر النهضة واإلصالح الديين(

 

  اإلقطاع الغربي

Wes tern Feudalism  

على ملكية األرض الزراعية والذي ساد أوربا يف العصور  اإلقطاع الغريب هو النظام االقتصادي واالجتماعي املبين
امليالديني، وانتشر  يف القرنني الثامن والتاسع) سايف فرن(النظام إىل مملكة شارملان الفرجنية  وتعود بدايات هذا. الوسطى

. الغزاة النورمان إىل كلٍّ من إجنلترا وفلسطني إبان حروب الفرجنة منها عن طريق الغزو إىل إسبانيا وإيطاليا وأملانيا، ونقله
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باحلماية نظري أن  متابعيه من جمموعة النبالء قطعة من األرض ليزرعوها ويزوده) يقطع(اإلقطاعي مينح  وكان األمري
بدورهم يقسمون أرضهم، فأصبح هلم تابعون لكل منهم  وكان النبالء. يدينوا له بالوالء ويزودوه بعدد من احملاربني

األقنان  يقسمون ضياعهم على أتباعهم، وهكذا إىل أن نصل إىل قاعدة اهلرم حيث يوجد وكان هؤالء بدورهم. ضيعته
واتمع اإلقطاعي . به عند حد الكفاف للنظام فيقومون بزراعة األرض وحيصلون على ما يعيشونيف القاعدة االقتصادية 

فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليهما عادةً عن طريق املرياث والنسب،  مقسم تقسيماً هرمياً صارماً يعرف كل شخص
يعرف ما  ات حتديداً واضحاً، فالنبيل كانوقد حددت حقوق وواجبات كل أعضاء الطبق. والعمل وليس عن طريق اجلد
، وكذلك كان الفالحون )وتزويد امللك باحملاربني محاية إقطاعيته وفالحيه، وجباية الضرائب منهم،(ينبغي عليه القيام به 

وقد . ويف األطراف، كان يوجد التجار والصناع والقطاعات اهلامشية كافة. وحقوقهم ورقيق األرض يعرفون واجبام
القرن الثالث عشر، ويقال إنه  النظام اإلقطاعي ذروته يف القرن الثاين عشر امليالدي، مث أخذ يف الضعف ابتداًء من بلغ

وأخذت الثورة التجارية تقوض . استمرت كثري من مؤسساته اختفى كنظام اقتصادي مع اية القرن الرابع عشر وإن
املدن  وتزايد نفوذ. ظهرت امللكيات املطلقة مث الطبقات الوسطى بعد ذلكالزراعية احلاكمة، ف دعائم الطبقات اإلقطاعية

حيث يتفق املؤرخون على أن  حىت نصل إىل الثورتني الفرنسية والصناعية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر،
  .املؤسسات اإلقطاعية تلقت الضربة القاضية فيهما

 

فقد حصلوا على مواثيق خاصة تضمن هلم   يف اتمع اإلقطاعي الغريب،ويشغل أعضاء اجلماعات اليهودية وضعاً خاصاً
وقد كان وضع أعضاء اجلماعات . بالط وإىل أداة يف يد الطبقة احلاكمة وحتولوا إىل أقنان. احلماية وحتقق هلم املزايا

وكان أعضاء . ذلك بعدداخل اإلقطاع الغريب متميزاً وممتازاً بشكل عام حىت حروب الفرجنة مث تدهور  اليهودية
نفوذهم التجاري تراجع بظهور اجلماعات التجارية  اجلماعات اليهودية يعملون بالتجارة الدولية والتجارة احمللية، لكن

 وقد كان وضع اليهود داخل النظام. والرهونات وكان منهم جتار صغار وباعة جائلون احمللية، فبدأوا يعملون بالربا

وفرنسا، أي يهود غرب  لقد كان وضع يهود إجنلترا. نه هو نفسه كان نظاماً غري متجانساإلقطاعي غري متجانس أل
وضع يهود وسط أوربا، وكالمها كان خيتلف متاماً عن  أوربا الذين طُردوا يف القرن الثالث عشر امليالدي، خيتلف عن

 يالدي، كما أن اليهود مل يستوطنوا بولنداسكاا املسيحية إال يف القرن العاشر امل وضع يهود شرق أوربا حيث مل يعتنق

روسيا حىت اية القرن الثامن  وباإلضافة إىل ذلك، كان اليهود ممنوعني من دخول. إال يف القرن الثالث عشر امليالدي
  .عشر امليالدي

 

  "في الغرب"العصور الوسطى 

The Middle Ages  
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 امليالدي حىت القرن اخلامس عشر، وقد وصلت العصور الوسطى القرن اخلامس العصور الوسطى يف الغرب فترة متتد من
اإلمرباطورية الرومانية  وتبدأ العصور الوسطى بايار. الفترة من القرن احلادي عشر حىت الرابع عشر امليالدي ذروا يف

ة تعامل اليهود باعتبارهم وكانت اإلمرباطورية الروماني. أيضاً الغربية وايار أطرها االقتصادية والقانونية والثقافية
 ، وهي مجاعة من حق أعضائها أن جيتمعوا للقيام بشعائرهم الدينية وأن»رابطة«أي  «Collegium كوليجيوم«

األحرار يف اإلمرباطورية  م أصدر اإلمرباطور كاراكاال مرسوماً مبنح كل212ويف عام . ميارسوا شريعة أسالفهم
أغلبية أعضاء اجلماعة اليهودية أصبحوا مواطنني، إال أن هذا  ألمر الذي كان يعين أنالرومانية حق املواطنة الرومانية، ا

النظام الضرييب  وقد تساقط. »غرباء«وصنف اليهود حسب القانون أو العرف األملاين باعتبارهم  جرى نسيانه متاماً،
وربا التعامل ا فيما بينها، وأُمهلت الطرق دول أ الذي فرضته الدولة الرومانية ومل تعد هناك عملة أوربية ميكن لكل

  .وأصبحت غري آمنة

 

واقتصادية حتل حمل  العصور الوسطى يف الغرب حماولة للنهوض من هذا التردي وخللق مؤسسات قانونية وشهدت
  .بكل ذلك وبطبيعة احلال، تأثرت اجلماعة اليهودية. املؤسسات اليت تساقطت

 

 : ديى حتى القرن الحادي عشر الميالمن بداية العصور الوسط: أوال

 

العصور الوسطى بعد سقوط اإلمرباطورية  ، التاريخ الذي بدأت فيه476يعترب القرن اخلامس امليالدي، وخصوصاً عام 
وما يهمنا فيما يتعلق باجلماعات اليهودية أن اإلمرباطورية الرومانية . الرببرية الرومانية الغربية حتت هجمات القبائل

ذلك الوقت تقريباً، أصبحت  ويف.  باعتبارها ديناً رمسياً للدولة تكتسب منه شرعيتها340قد تبنت املسيحية عام  كانت
األمر على ذلك حىت القرن السابع امليالدي حيث حلَّ اإلسالم  الزرادشتية عقيدة الدولة اإلمرباطورية الفارسية، وظل

بأن أعضاء اجلماعة  وتتميز هذه املرحلة. ويف كثري من بالد آسيا وأفريقيااألساسية يف الشرق العريب  حملها وأصبح العقيدة
سواء يف الشرق حيث الزرادشتية مث اإلسالم أو يف  اليهودية وجدوا أنفسهم أقلية يف دولة هلا إطار عقائدي متماسك

هذا أمراً جديداً كل اجلدة وكان . الدين السائد دين توحيدي وليس عبادة وثنية الغرب حيث املسيحية، كما وجدوا أن
وقد . صراعها معه اليهودية اليت كانت موجودة دائماً يف حميط وثين حتارب ضده وتكتسب هويتها الدينية من على

والعامل املسيحي، وخصوصاً بعد أن أعلن السنهدرين أن  ازدادت العالقات سوءاً وتوتراً بني أعضاء اجلماعات اليهودية
لنبوءة  وإمنا هو املسيح الدجال يف حني آمن املسيحيون بأن هدم اهليكل إمنا هو حتقيق احلقيقياملسيح ليس املاشيح 

اإلمرباطورية الرومانية، فتوقف النشاط اليهودي  وقد حققت املسيحية انتصارات هائلة، وخصوصاً بعد أن تبنتها. املسيح
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ع التلمود مبا حيويه من كره عميق للمسيحية وانصرف علماؤهم لتدوين ومج التبشريي وانطوى اليهود على أنفسهم
  .ومبا يتضمنه من سب للمسيح ولشخص املسيح،

 

الوسيط عنصران، أحدمها دنيوي واآلخر ديين، فقد أصدر قسطنطني  وحدد وضع اجلماعات اليهودية يف اتمع الغريب
ديناً  أو» كوليجيوم«ى هذه التشريعات لتنظيم العالقة مع اليهود، ومل تعد اليهودية مبقتض تشريعات) م337  312(

املذهب الشائن «أيام الرومان وإمنا أصبحت  كما كانت (religio licita ريليجيو ليكيتا: بالالتينية(مشروعاً أو مباحاً 
الزواج من املسيحيني، كما منع أي يهودي من التنصر أو التبشري بالدين  وأصبح حمظوراً على اليهود. »أو الشنيع

وهو ما كان يعين  وحظرت تشريعات الحقة على اليهود امتالك عبيد مسيحيني أو حىت أي عبيد على اإلطالق .دياليهو
م، منع ثيودوس 438ويف عام . االشتغال بالطب استبعادهم من الزراعة، كما استبعد اليهود من اخلدمة العسكرية ومن

ت مل تؤخذ مأخذ اجلد فإا شكلت مع هذا اإلطار القانوين أن هذه التشريعا ورغم. الثاين اليهود من شغل وظائف عامة
  .يف عالقة اليهود باتمعات املسيحية الوسيطة الذي حتكَّم

 

 : وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليهود

 

  . من عقام على ذلكاليهود قتلة املسيح الذين أنكروه، ولذا البد  1

 

بتمسكهم بشعائر دينهم  هم أيضاً الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤه ظهور املسيح وبداية الكنيسة، وهم  اليهود 2
يقفون شاهداً حياً على صدق الكتاب املقدس وعلى عظمة  اليت ترمز إىل الشعائر املسيحية منذ القدم وبتدين وضعهم

  590) (األعظم(املوقف املزدوج يف سياسة الكنيسة اليت وضعها البابا جرجيوري األول  اوقد تمثَّل هذ. الكنيسة

باعتباره شعباً شاهداً سيؤمن  وآخرون من بعده، واليت ترى ضرورة اإلبقاء على اليهودية وعلى الشعب اليهودي (604
ولكن ينبغي يف الوقت نفسه وضعهم يف مكانة الدمار واإلبادة،  يف اية األمر باملسيحية، ولذا ينبغي محاية اليهود من

  .أدىن

 

أن يفعلوا ما ال يسمح هلم  كما أن اليهود ال حيق هلم: "جرجيوري األول مرسوماً بابوياً يتضمن هذه العبارة وقد أصدر
جوم عليهم أو حرق ومن مث منع قتل اليهود أو اهل". اليت منحت هلم به حسب القانون، فإنه يتعين أال يحرموا من املزايا
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لكل املراسيم البابوية  وأصبح هذا املرسوم أساساً. مضايقتهم أثناء تعبدهم أو استخدام القوة يف تنصريهم معابدهم أو
  .الالحقة حىت القرن اخلامس عشر امليالدي

 

 ال تشكل أي نصر حقيقي العملية حاربت الكنيسة الطرق غري الشرعية لتنصري اليهود قسراً، معتربة أن مثرة هذه وهلذا،
إلقاء املواعظ عليهم واإلقناع باألشكال املشروعة األخرى  ولكنها شجعت يف الوقت نفسه. للكنيسة وال تزيد عظمتها

السابع  تحول على يد املفكرين الربوتستانت إىل العقيدة االسترجاعية أو األلفية يف القرن وهذا املوقف املزدوج هو ما(
ليصبح فكرة الشعب العضوي املنبوذ اليت تعين   متت علمنته متاماً يف أواخر القرن الثامن عشر امليالديعشر امليالدي، مث

  ).منعزلة عن اتمع ومنبوذة منه أن اليهود كتلة بشرية متماسكة متميزة

 

ثر، وهي العملية غياب التجانس بني أعضاء اجلماعات اليهودية أكثر فأك ويالحظ أن العصور الوسطى يف الغرب شهدت
: أساسيتني مها فبدأ اليهود يتحركون داخل فلك حضارتني. بدأت بعد أن أسس اإلسكندر إمرباطوريته اليت كانت قد

على ساحل البحر األبيض املتوسط يف اليونان  وانتشر أعضاء اجلماعات اليهودية). مث الرومانية(الفارسية واليونانية 
وكان معظم أعضاء اجلماعات اليهودية، مع . واإلسكندرية وفلسطني وآسيا الصغرى قياوإيطاليا وإسبانيا ومشال أفري

العامل الغريب انتقل من  ولكن مركز اليهودية يف. العصور الوسطى يف الغرب، يتركزون يف اإلمرباطورية البيزنطية بداية
ومما زاد من . مث مشاهلا، وإجنلترا مث أملانيا) غالال(جنوب فرنسا  :بيزنطة إىل داخل أوربا ابتداًء من القرن التاسع امليالدي

 بفترة قصرية،) 814(فبعد موت شارملان . وجود سلطة مركزية موحدة يف اإلقطاع األوريب عدم التجانس، عدم

وقبائل الدانوب شبه البدوية من  تفسخت اإلمرباطورية اليت بناها وتفتتت سياسياً إثر هجمات الفايكنج من الشمال،
اهلجمات مدة قرنني، فأصبح اإلقطاع والالمركزية مها الصفة  وقد استمرت. ق، ومسلمي مشال أفريقيا من اجلنوبالشر

اليهودية يف  وأصبحت اجلماعات. الغربية، وهو ما أضعف امللكية وزاد نفوذ األمراء اإلقطاعيني األساسية يف اتمعات
 .لدينيةا العصور الوسطى نفسها تتسم بتنوع لغاا وطقوسها

 

، ويف إيطاليا )يهود الربوفنسال(جنوب فرنسا  ويف) السفارد(وأهم هذه اجلماعات اجلماعة اليهودية يف إسبانيا 
بولندا فيما  ، واجلماعات اليهودية يف أملانيا مث)الرومانيوت(البيزنطية أي إمرباطورية الروم  ، ويف اإلمرباطورية)اإليطالياين(

هذا على عكس وضع (اجلماعات األخرى  اء كل مجاعة ال خيتلطون بالضرورة بأعضاءوكان أعض). اإلشكناز(بعد 
ومع هذا، كانت هناك . اليهود املستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية اليهود يف العامل اإلسالمي حيث كانوا أساساً من

يهود اخلزر  كما كان هناك.  فيهصغرية يف إيران اكتسبت كثرياً من خصائص اتمع الذي كانت تعيش مجاعة يهودية
اليهودية يف الغرب بظهور امللكيات القوية فيما  وقد ازداد تفتت اجلماعات). األتراك يف القوقاز ويهود كايفنج يف الصني
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استقالهلا القومي، ومن هنا يكون من املستحيل احلديث عن اليهود بشكل  بعد، واليت كانت حريصة على الدفاع عن
  .الدولة الرومانية، ومن األفضل احلديث عن اجلماعات اليهودية وطعام بعد سق

 

وحسب، وإمنا كانت  اتمع الغريب الوسيط مقسماً إىل دول وإمارات مستقلة تفتقد إىل سلطة مركزية قوية ومل يكن
قنان الذين يعيشون يف قوانينها؛ فكان النبالء واأل كل دولة وكل إمارة مكونة من مجاعات متماسكة منفصلة لكل منها

 بالقتال والزراعة، وكان التجار وأعضاء النقابات احلرفية أعضاء يف البلديات، وكان صميم النظام اإلقطاعي يشتغلون

االستقالل عن اجلماعات  وقد متتعت كل مجاعة بدرجة من. القساوسة وممثلو البريوقراطية الدينية تابعني للكنيسة
املدينة وال فالحني يف الضياع اإلقطاعية، ومل يكونوا من  ت اليهودية، فلم يكونوا مواطنني يفأما أعضاء اجلماعا. األخرى

االنتماء للمجتمع  وعلى كلٍّ، كان. أم مل يكونوا بطبيعة احلال منتمني إىل الكنيسة الكاثوليكية الفرسان احملاربني، كما
وقد حلَّت هذه . متاحاً لليهود إال إذا تنصروا ي مل يكناإلقطاعي املسيحي يتطلب ميني الوالء املسيحي، األمر الذ

  .»غرباء«القانون أو العرف األملاين، ومت تصنيف اليهود  املشكلة القانونية بالعودة إىل

 

مسئولية مباشرة  األملاين كان يعد تابعاً للملك تبعية مباشرة، ومن مث أصبح أعضاء اجلماعة مسئولني والغريب يف العرف
، )أقنان بالط(يعدون ملكية خاصة له باملعىن احلريف   امللك أو اإلمرباطور، يتبعونه ويوضعون حتت محايته، بل كانواأمام

 وكان امللك يفرض عليهم ضرائب كانت تصب يف خزانته كما أنه كان. يشبه أدوات االنتاج األمر الذي حوهلم إىل ما

  .احاًيبيعهم املواثيق واملزايا وحيقق من ذلك أرب

 

استخدم  ، فإنه)814  742(كان كامناً يف كثري من املواثيق واملراسيم منذ أيام شارملان  ومع أن مفهوم أقنان البالط
 حني أصدر مرسوماً 1236عام  ، مث أكده فريدريك الثاين1157ألول مرة يف مرسوم امللك فريدريك األول عام 

  .الطيشري إىل كل يهود أملانيا باعتبارهم أقنان ب

 

تابعة للطبقة احلاكمة أساساً، يتمتع أعضاؤها  وبوضعهم حتت محاية اإلمرباطور مباشرة، أصبح اليهود مجاعة وظيفية مالية
فقد سمح . عامة الشعب وال ختتلف أحياناً عن حقوق النبالء ورجال الدين حبقوق تفوق يف كثري من األحيان حقوق

األراضي الزراعية والعبيد غري  حبمل السالح يف كثري من البالد األوربية، وبامتالكالقرن الثالث عشر امليالدي،  هلم، حىت
أثناء احملاكمة، وأُعفوا أيضاً من غري ذلك من املمارسات اليت  املسيحيني، كما أعفوا من عقوبة الضرب ومن التعذيب

عليهم   اليهودية، والشارة اليت كانبل إن الزي اخلاص الذي كان يرتديه أعضاء اجلماعات. هلا كان األقنان خيضعون



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               397  

. اليهودية حق آخر حصلوا عليه مببادرة منهم والقبعة. تثبيتها على مالبسهم، كانا يعدان مزايا يطالبون ا ويصرون عليها

ت ميزة سعوا إليها سعياً حثيثاً وحصلوا عليها كتابةً يف املواثيق اليت كان أما حق بناء سور حول منطقة سكنهم، فهي
. مستوى معيشياً مرتفعاً وقد حقق أعضاء اجلماعات اليهودية. »اجليتو«هلم، وهي املناطق اليت سميت فيما بعد  تمنح

عشر امليالديني، ال جند هلا أي صدى يف املصادر اليهودية،  ولذا، حينما حدث ما يشبه ااعة يف القرنني العاشر واحلادي
  . تتمتع بشيء من الثراءجلماعة وهو أمر متوقَّع بالنسبة

 

ال حول له وال قوة إذ أنه، رغم تبعيته للملك والنخبة احلاكمة، كان  ومع هذا، كان عضو اجلماعة اليهودية الوظيفية
األمر الذي زاد التصاقه  شعبية ال تضمر له حباً وال تشعر حنوه بأي عطف، وحييا يف عزلة وغربة عنها، يعيش بني قوى

اجلماعة اليهودية يف اتمع الوسيط مجاعة وظيفية وسيطة تضطلع  وبذلك أصبحت. وزاد اعتماده عليهمبامللك وبالنخبة 
اتمعات  على عكس وضع اليهود يف(املوضوعية واحلياد، وأصبح وجودهم مرتبطاً مبدى نفعهم كأداة  بوظائف تتطلب

األخرى، باعتبارهم من أهل الذمة، وهو  لطوائفاإلسالمية حيث حتددت مكانة اليهود، شأم شأن أعضاء اجلماعات وا
  ).مفهوم ال عالقة له مبسألة مدى نفع اإلنسان

 

احلركة، إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد  ولعل املزية الكربى اليت حصل عليها أعضاء اجلماعات اليهودية هي حرية
 رض رغم أنفهم، وكان النبالء ال كيان هلم خارجوالفالحني كانوا مرتبطني باأل ذلك أن األقنان. املتحرك يف اتمع

املسيحيون تقف يف طريقهم حواجز  إقطاعيتهم، ورجال الكنيسة يرتبط كل واحد منهم بكنيسته أو ديره، وكان التجار
إىل ولكل هذا، حتول أعضاء اجلماعات اليهودية . معفَين منها كثرية تعوق حركتهم مثل ضرائب املرور اليت كان اليهود

شارملان بتوطني بعض  وعلى سبيل املثال، قام. استيطاين جتاري وترسخ املفهوم متاماً يف الوجدان الغريب عنصر متحرك
. على حدود العامل املسيحي لوقف التوسع اإلسالمي ليكونوا مبرتلة حاجز) يف جنوب فرنسا(اليهود يف ماركا هسبانيكا 

  عملوا بالزراعة يف هذه التجربة، فإم عادةً ما كانوا يدعون إىل االستيطانقد وإذا كان أعضاء اجلماعات اليهودية

خرباته ورأمساله وشبكة اتصاالته  لالضطالع بوظيفة التجارة باعتبارهم عنصراً بشرياً قادراً على تنشيط التجارة بسبب
طن يف فرنسا عدد من التجار اليهود امليالدي، على سبيل املثال، استو ويف القرن الثامن. التجارية الواسعة وحركيته

بشارملان، فهو أول من حاول  ويالحظ ارتباط اليهود. شارملان، دف تنشيط التجارة، فوضعهم حتت محايته بدعوة من
الروماين، كما كان أول من سك عملة فضية للتداول يف أوربا، وبذلك  أن خيلق إطاراً اقتصادياً جديداً حيل حمل اإلطار

الكارولنجي، فاشتغل  وقد اتبع خلفاؤه السياسة نفسها يف العصر. التبادل النقدي ممكناً بدالً من املقايضة انجعل شارمل
ومن املعروف أن جنوب فرنسا كان املركز . شامبني اليهود بالتجارة واالسترياد والتصدير يف وادي الرون ومقاطعة

فرنسا، يف  وكان مشال). نسبة إىل ر الرون كما يقال(سم الراذانية الذين أُطلق عليهم ا األساسي للتجار اليهود الدوليني
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فرنسا، كما كان مركزاً للدراسات التلمودية  القرنني احلادي عشر والثاين عشر امليالديني، يضم أهم جتمع يهودي يف
 .ويكتب تعليقاته عن التلمود حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة اخلمور

 

استيطان اليهود يف أملانيا خالل القرنني الثامن والتاسع امليالديني دف   نفسه تكرر حني مت تشجيعويالحظ أن النمط
وأوجسربج يف القرن التاسع  ميرت: وبدأت تظهر مجاعات يهودية يف املراكز التجارية األساسية مثل. التجارة تشجيع

وكان أكثر مناطق الكثافة . يها مراكز الدراسات التلموديةف امليالدي، وورمز وميرت يف القرن العاشر، وهي اليت ازدهرت
احلادي  حيث ظهرت هناك أيضاً حياة فكرية يف القرن) ميرت وسبري وورمز وكولونيا(الراين  السكانية اليهودية هو وادي

 بعد الغزو املمولني اليهود متركزوا أما يف إجنلترا، فمن املعروف أن بعض. عشر امليالدي حتت تأثري يهود فرنسا
كانت تشتغل أساساً بالتجارة ) ويورك وبرستول وكانتربري يف لندن(النورماندي حيث أسسوا مجاعات يهودية 

 ومل خيتلف الوضع كثرياً يف إسبانيا املسيحية، فقد استخدم األمراء. التاج اإلجنليزي واإلقراض ووضعت حتت محاية

يهود البالط هناك حيث استفاد  ودية بعد خروج املسلمني، وظهرت فئةاملسيحيون يف بادئ األمر أعضاء اجلماعات اليه
ويف القرن الثاين امليالدي . أعمال التجارة واملال واإلدارة األمراء األسبان من خربات أعضاء اجلماعات اليهودية يف

تحول  م قليالً معوتدهورت أحواهل. وتركزوا يف املوانئ اجلنوبية مث على طرق التجارة استوطن اليهود يف روما،
وظل أعضاء اجلماعات . بداية العصر الوسيط اإلمرباطورية الرومانية إىل املسيحية، ولكنهم وضعوا حتت محاية البابا مع

وارتبط اليهود بالتجارة حيث سيطروا . اجلملة حىت حل جتار البندقية حملهم اليهودية يف جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة
» يهودي«أن كانت كلمة  وهلذا، فبعد. ية والتجارة احمللية إىل أن ظهرت املدن الدول البحرية اإليطاليةالدول على التجارة

  .»التاجر«هذه الكلمة تدل على  ، أصبحت»)إثنوس(عضو يف قوم «تشري يف الدولة الرومانية إىل 

 

ة، وحصوهلم على حقوق ومزايا اجلماعات اليهودية بالنخبة احلاكم ارتباط أعضاء(ولعل كل هذه السمات جمتمعة 
اتمع، فعالقتهم  قد حددت عالقة أعضاء اجلماعات اليهودية بالطبقات املختلفة يف) بالتجارة والربا خاصة، واشتغاهلم
صراع، ذلك ألم كانوا حيتاجون إىل اليهود رغم  مل تكن بكل وضوح عالقة) األمراء اإلقطاعيني(بالطبقات الثرية 

ويبقى بعد ذلك . أما الكنيسة، فقد ذكرنا موقفها املزدوج من اليهود. من امللك م عليهم نظراً لقرمكرههم هلم وحقده
إىل اليهودي باعتباره  وقد كان هؤالء ينظرون. املدن والفالحون، أي ما ميكن أن نطلق عليه الشعب أو اجلماهري سكان

أن اليهود فئة تعمل يف اال نفسه ولكنها ليست  دونالعدو املستغل، فكان سكان املدن الذين يعملون بالتجارة، جي
 خاضعة للملك مباشرة، األمر الذي أعطى اليهود حرية يف احلركة مل يكن التجار خاضعة لسيطرم أو تنظيمام بل

 من املسيحية وما تفرضه عليهم كما أن التجار املسيحيني كانوا خاضعني لألخالقيات. املسيحيون أنفسهم يتمتعون ا
استعداد دائم ألن يتجاهل هذه األخالقيات مىت سنحت له  على عكس التاجر اليهودي، الذي كان على. حدود وقيود

ا  واحلرفيون، فكانوا يقعون ضحايا الربا اليهودي والنشاطات التجارية األخرى اليت اختص أما الفالحون. الفرصة
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عكس كبار املمولني والتجار يف  ن املدن أعدى أعداء اليهود علىوكانت هذه الفئة من سكا. أعضاء اجلماعات اليهودية
وكثرياً ما كانت تقع اضطرابات ضد . لضخامة حجمهم ونفوذهم املدينة حيث مل يكن هؤالء خيشون سطوة اليهود نظراً

 بع شعيب وكانتوقد كانت هذه االضطرابات ذات طا. ويقودها صغار املمولني واحلرفيني اجلماعات اليهودية يف املدن

ولذلك، كان الرمز املباشر . االستغالل تنتشر بني مجاهري ال تفهم طبيعة النظام وال الطبيعة امللتوية وغري املباشرة لعملية
وكانت . الذي كان أداة الطبقة احلاكمة يف امتصاص غضب اجلماهري والواضح لالستغالل وأداته امللموسة هو اليهودي

  .اجلماهري تبذل قصارى جهدها حلماية اليهود، وهو ما كان يدعم شكوك) اطور والكنيسةاإلمرب) النخبة احلاكمة

 

باملماليك، وهم مجاعة وظيفية أخرى كانت ) يف الغرب) وميكننا أن نشبه أعضاء اجلماعات اليهودية يف العصور الوسطى
 وهم مثل املماليك خمتلفون إثنياً ووظيفياًاليهودية كانوا ملكية خاصة لإلمرباطور،  فأعضاء اجلماعة. تعمل بالقتال

كمحاربني أو جتار، تتطلب أن  وقد كانت وظيفتهم،. عن بقية أفراد الشعب) وخمتلفون كذلك دينياً يف حالة اليهود)
ومل تكن قط نشاطاً أساسياً يف العصور الوسطى، أما القتال فقد  فالتجارة كانت نشاطاً كريهاً. يظلوا غرباء عن اتمع

وقد يكون من  .ومع هذا، مل يكن اليهود مماليك مسلحني. ويتطلب تملُّك ناصيتها قدراً من التفرغ كان وظيفة غري حمببة
احلضارة الغربية، مثلهم مثل املماليك، أداة  وكان املماليك التجارية داخل. »املماليك التجارية«املناسب أن نسميهم 

وقد كانت خطورة وضعهم داخل احلضارة الغربية . كانوا عزالً غري مسلحني استغالل وحمط كراهية اجلماهري، ولكنهم
اليهود ينظَر إليه وكأنه اقتحام  النظر إليهم باعتبارهم مجاعة تكتسب طابعاً عاماً جمرداً، فكان اهلجوم مثالً على كامنة يف

وميكن . يف القرن التاسع عشر امليالديكان يفعل العمال يف أوربا  أحد املصارف أو حتطيم آلالت املصنع على حنو ما
يف بالد العامل  طردهم باعتبارها كانت تساوي عملية تأميم رأس املال األجنيب، متاماً مثلما حيدث اآلن النظر إىل عملية

مم أو حينما تقوم الدولة نفسها ذه الوظائف فتؤ الثالث حينما تظهر طبقة جتارية حملية تضطلع بأعمال التجارة واملال،
  .البنوك وتطرد العنصر األجنيب

 

 : غربمن نهاية القرن الحادي عشر الميالدي حتى بداية عصر النهضة في ال: ثانيا

 

اعتبار حروب الفرجنة اليت تعرف اصطالحاً باسم  وميكن. تتسم هذه الفترة من العصور الوسطى بتدهور أحوال اليهود
عضاء اجلماعات اليهودية، ال ألا قامت باهلجوم عليهم ولكن ألا تزامنت تواريخ أ نقطةً حامسة يف» احلروب الصليبية«

املتمثل يف ظهور القوى  وقد كانت هذه احلروب تعبرياً عن التحول. حتول اقتصادي عميق يف اتمعات الغربية مع
يكل يف فرنسا وغريها من يف جنوب فرنسا وفرسان اهل االقتصادية املسيحية، مثل اللومبارد يف إيطاليا والكوهارسني

 لقد حلت هذه القوى اجلديدة حمل اليهود يف التجارة. ظهور مجاعات رجال املال احملليني مناطق أوربا، واملتمثل أيضاً يف
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الكبرية، األمر الذي دفع اليهود إىل  الدولية أو يف جتارة اجلملة، ويف جماالت ونشاطات اقتصادية أخرى مثل إقراض املبالغ
واستمر هذا التيار يف التزايد، وتبلور يف القرن الثالث عشر امليالدي، واستمر  .يف الربا والتجارة الصغرية البدائيةالعمل 

أيضاً ظهور امللكيات  وشهد هذا القرن. »مرايب«تعين » يهودي«القرن اخلامس عشر امليالدي، حىت أصبحت كلمة  حىت
وأدى هذا . مشروعاا السياسية واالقتصادية املستقلة  الكنيسة وأصبحت هلاالقومية القوية اليت بدأت تستقل بنفوذها عن

مرحلة  هذه الدول إىل أعضاء اجلماعة اليهودية لفترة من الزمن مث إىل استغنائها عنهم يف الوضع إىل ازدياد احتياج بعض
الرابع عشر امليالدي، يف تدهور  وسامهت حركات اهلرطقة يف جنوب فرنسا، من القرن احلادي عشر حىت القرن. الحقة

 .اختاذ موقف متشدد ونشطت حماكم التفتيش وضع أعضاء اجلماعات اليهودية حني اضطرت الكنيسة إىل

 

اعتماد  جيداً على صعود اليهود وتدهور حاهلم مث طردهم وتحوهلم من التجارة إىل الربا ومن ويعد يهود إجنلترا مثالً
الفرجنة وإن شنت بعض اهلجمات عليهم،  فهم مل يتأثروا كثرياً حبروب. ىل استغنائها عنهمالطبقة احلاكمة عليهم إ

 وقد أصدر. اليهودية، مثل اللومبارد والكوهارسني، األمر الذي أدى إىل إفقارهم ولكنهم تأثروا بظهور القوى املالية غري

أبواب الزراعة واحلرف والتجارة،   املالية، وفتح هلم أمراً مبنع اليهود من االشتغال باألعمال1274إدوارد األول عام 
والظاهرة نفسها ميكن مالحظتها بني يهود فرنسا الذين طُردوا من  .1290ولكنه مل يوفَّق يف مساعيه فطردهم عام 

  .1306مث مت طردهم عام ) 1270  1226(تدهورهم حداً كبرياً حتت حكم لويس التاسع  التجارة، حىت بلغ

 

فبعد فترة ازدهرت فيها التجارة . اخلاص ع يهود إسبانيا يف تلك املرحلة بأنه أكثر تركيباً بسبب وضع إسبانياويتسم وض
 بقرار من فرديناند 1492وانتهى األمر بطرد اليهود من إسبانيا عام  ،1478اليهودية، أقيمت حماكم التفتيش عام 

يهودي،  عدد اليهود الذين طُردوا حنو مائة ومخسني ألفوبلغ . 1497طردهم من الربتغال عام  وإيزابيال، كما مت
أما . العثمانية، وهاجر بعضهم إىل فرنسا وهولندا جلأت أعداد كبرية منهم إىل العامل اإلسالمي يف مشال أفريقيا والدولة

رات صغرية ومل من بالدهم بصورة كاملة، ألن أملانيا كانت مقسمة إىل عدة إما يهود أملانيا، فكان من الصعب طردهم
يلجأون إىل أخرى كما  وقد ضمن هذا الوضع استمرارهم إذ كانوا حينما يطردون من إمارة. دولة مركزية قوية تكن ا

  .وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة مركزية قوية نسبياً كان احلال يف إيطاليا، وعلى عكس ما حدث يف فرنسا وإجنلترا

 

امليالدي، مل  ومع القرن السادس عشر. ظم املدن األملانية طردت اليهود يف اية األمرإن مع ومع ذلك، ميكننا أن نقول
يهودية صغرية متناثرة داخل اإلمارات  تكن هناك مجاعات يهودية إال يف ورمز وفرانكفورت، وكانت توجد جيوب

من امللوك البولنديني يستوطنون بولندا أيضاً، بدأ التجار اليهود بدعوة  ونتيجة حروب الفرجنة، وألسباب أخرى. املختلفة
عدد أعضاء  وقد كانت هناك عوامل تؤدي إىل تناقُص. الثالث عشر امليالدي، وذلك لتشجيع التجارة يف القرن
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االندماج والتنصر الطوعي، كما يقرر إسحق  اجلماعات اليهودية من بينها عمليات الطرد، ولكن أهم هذه العوامل كان
ولكن، ورغم هذه العوامل، فقد زاد عدد يهود أوربا الكلي بني ). العصر الوسيط ب األسباين اليهودي يفالكات(أبرابانيل 

بسبب هجرة يهود اخلزر،  الثاين عشر والثالث عشر امليالديني بسبب االرتفاع النسيب ملستواهم املعيشي أو القرنني
ع حلول القرن الثالث عشر امليالدي، كانت أغلبية وم .حسب نظرية آرثر كوستلر، أو ملركب من هذه األسباب مجيعاً

 تعرض كثري من اجلماعات اليهودية يف غرب أوربا للهجمات الشعبية أثناء وباء الطاعون وقد. يهود العامل تعيش يف أوربا

لوك مبحاولة محاية الكنيسة ومعها امل وقامت. أو املوت األسود إذ أُلقي باللوم على اليهود ووجهت إليهم مة نشر الوباء
  .الشعبية أعضاء اجلماعات اليهودية من غضب الثورات

 

وقد شغل أعضاء سبع . الوسطى الغربية هرمياً وكان التركيب االجتماعي ألعضاء اجلماعات اليهودية يف أوائل العصور
دية ورؤساء املدارس التلمودية فرنسا وأملانيا، فكان منهم قادة اجلماعة اليهو أسر من ميرت وورمز كل املناصب املهمة يف

داخل اجلماعة اليهودية،  وظل االنتماء األسري لليهودي أمراً مهماً جداً يف حتديد مكانته االجتماعية. التوراة ومعلمو
. اإلقطاعي الغريب، وظل هذا الوضع حىت القرن الثاين عشر امليالدي متاماً كما كان األمر بالنسبة إىل املسيحي يف اتمع

من خالل الثروة  القرن الثالث عشر امليالدي، زاد نفوذ أثرياء اليهود، وأصبح باإلمكان إحراز املكانة كن، مع حلولول
عشر امليالدي، شأم شأن الفئات والطوائف  ومتتع أعضاء اجلماعات يف الغرب حىت القرن التاسع. خارج نطاق الوراثة
 الشئون اخلاصة م كطائفة دينية، أي فيما يتعلق باحملاكم واملدارس وذلك يف ،»اإلدارة الذاتية«األخرى، مبا نسميه 

يشكلون حلقة الوصل بني  وقد قوى هذا هيمنة النخبة اليهودية على أعضاء اجلماعة الذين كانوا. الزواج والدفن وشئون
  .من األمور أعضاء اجلماعة والسلطة احلاكمة يف عملية مجع الضرائب وغريها

 

اليهودية يف اتمعات الغربية الوسيطة مجاعة وظيفية  لقرن الثالث عشر امليالدي، أصبح أعضاء اجلماعاتومع حلول ا
الكلمة وتعيش على هامش اتمع أو يف مسامه، تؤمن بدين معاد للديانة الرمسية بل  وسيطة تشكل جسماً غريباً مبعىن

) العهد القدمي(املقدس   املسيحي وهم يقرأون نفس الكتابمنها موقف النقيض، فاليهود قتلة املسيح وفق التصور تقف

، كما أم يرجعون لكتاب ضخم من "حيملون كتباً ذكية  أغبياء: " دون أن يعوا مضمونه، وهم حبسب القول املسيحي
  يهودية،الذي هو موضع شك العامل املسيحي، ويرتدون أزياء خاصة م، ويتسمون بأمساء كتب التفسري يسمى التلمود

إجنلترا واألملانية يف بولندا، ويعملون يف  ويتحدثون برطَانات غريبة وأحياناً بلغة غري لغة أهل البالد مثل الفرنسية يف
أخذت عزلتهم تتزايد حىت تبلورت متاماً داخل اجليتو خالل القرن اخلامس عشر  وقد. وظائف هامشية مثل التجارة والربا

املسائل اليهودية املختلفة يف غرب  اد اليهود إىل هذا احلد هو الذي أدى يف اية األمر إىل ظهورويبدو أن استبع .امليالدي
اإلدارية والتنظيمية يف العصور الوسطى متتلك بريوقراطية حمترفة  ومل تكن مؤسسات يهود أوربا. أوربا ووسطها وشرقها

فكان لكل قهال  ،)جنيد(أو رئيس اليهود ) املنفى( لرأس اجلالوت الدولة املركزية، ومل يكن هناك نظري معترفاً ا من قبل
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وكانت احملكمة التابعة . عنها ضد يهود املدن ااورة اليت حيدد فيها حقوقه وامتيازاته ويدافع) تاقانوت(قوانينه اخلاصة به 
 م القهاالت على هذا النحو كانوانقسا). حريمي(من خالل التهديد بالطرد من اجلماعة  لكل قهال مستقلة تباشر نفوذها

اجلماعات اليهودية يف العصور الوسطى  وخيتلف وضع(تعبرياً عن الالمركزية اليت كانت تسم النظام اإلقطاعي يف أوربا 
ففي العامل اإلسالمي، اندمج اليهودي يف جمتمعه . اإلسالمي يف الفترة نفسها يف الغرب يف كثري من الوجوه عنه يف العامل

يكن فريداً بل كان ضمن  كما أنه، باعتباره عضواً يف مجاعة دينية، مل. ستوى الوظيفي واالقتصادي واحلضاريامل على
 ).أقليات دينية أخرى

 

 ويبدو أن من العسري أيضاً الوصول إىل. يف كل من أوربا والعامل يف ذلك الوقت ومن الصعب حتديد عدد اليهود

الوثائق املتضاربة، بل إن األرقام  قرب إىل التخمينات اليت تستند إىل كم هائل منولذا، فإن األرقام أ. تقديرات تقريبية
اخلاصة بالعامل القدمي حيث كان يوجد جهاز إداري تابع  اخلاصة بالعصور الوسطى قد تكون أقل دقة من تلك

 ويبدو أن عدد يهود. عليهماليت كانت تقوم حبصر سكاا وفرض الضرائب ) سبيل املثال الرومانية على(لإلمرباطورية 

ولكن، مع القرن الثالث عشر امليالدي،  .العامل كان يبلغ يف القرن الثاين عشر امليالدي مليوناً معظمهم يف العامل اإلسالمي
وفيما يلي بيان تقرييب بعدد يهود . مليون، منهم عدد كبري يف أوربا بدأ عددهم يزداد تدرجيياً ليصل إىل مليون ونصف

  :1490 إىل عام 1300من عام  الل الفترةأوربا خ

 

 سكان عدد ال/  عدد اليهود 1490عام / عدد السكان / عدد اليهود 1300عام / الدولة 

 

   مليونا20ً / 20.000/ مليوناً  14 / 100.000/فرنسا 

 

  اإلمرباطورية الرومانية املقدسة

   مليونا12ً / 80.000/  مليوناً 12 / 100.000/ ذلك سويسرا وهولندا  وضمن

 

   مليونا12ً / 120.000/ مليوناً  11 / 50.000 / إيطاليا
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  ماليني7 / 250.000/ مليون  5.5 / 150.000/ إسبانيا 

 

 واحد مليون / 80.000/  ألف 600 / 40.000/ الربتغال 

 

 مليون واحد / 30.000/  ألف 500 / 5.000/ بولندا 

 

  ألف800  /20.000/ ألف  400 / 5.000/ ار 

 

  مليوناً 53 / 60.000/  مليوناً 44 / 450.000/ اموع 

 

وكانت اجلماعة املكونة من عدة مئات تعتبر مهمة  .ومل يكن حجم أية مجاعة يهودية يف أية مدينة يزيد على ألفني
يف  كانوا يوجدون أساساًأما يهود فرنسا، ف. إجنلترا من اليهود بعد أن كان قد مت طردهم ويالحظ أيضاً خلو. وكبرية

العريب اإلسالمي، وأن اجلماعات اليهودية  ويالحظ أن أغلبية يهود العامل كانت ال تزال يف العامل. اإلمارات البابوية
 .املتوسط كانت ال تزال متركزة يف حوض البحر األبيض

 

  الشعب الشاهد

Witness  People  

الغرب كجماعات دينية  ليت سامهت يف حتديد وضع اجلماعات اليهودية يفهو أحد املفاهيم األساسية ا» الشاهد الشعب«
أما اجلانب األول، فهو . ولكنهما مع هذا متكامالن وللمفهوم جانبان متناقضان. إثنية داخل التشكيل احلضاري الغريب

  إليهم، فصلبوه بدالً منالشعب الذي أنكر املسيح املخلِّص عيسى بن مرمي الذي أُرسل رؤية الكنيسة لليهود باعتبارهم

كما أعلن أحد . ما اقترفوه من ذنوب وقد رأى آباء الكنيسة أن اهليكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً هلم على. اإلميان به
إسرائيل فريوس، وأا إسرائيل الروحية والشعب املقدس هو املسيحيون،  اآلباء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل احلقيقية أو

تتوجه إىل العامل الوثين  ودعا الكنيسة إىل أن تطرح ماضيها اليهودي جانباً وأن. فهم إسرائيل املادية الزائفة هودأما الي
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مل ينظروا إىل اليهودية باعتبارها جمرد هرطقة دينية وإمنا  وكل هذا يعين أن آباء الكنيسة. ككل، أي إىل العامل بأسره
اليهودية  ورمبا لو اعتربت اليهودية جمرد هرطقة لتم اجتثاث اجلماعات. اديةعقيدة مستقلة مع نظروا إليها باعتبارها

الكاثوليكية أتباع اهلرطقة األلبيجينية  وتنصري أعضائها بالقوة كما حدث يف العصور الوسطى حينما أبادت الكنيسة
يسو مقابل يعقوب، وهو أيضاً الوجدان املسيحي، فكان يرمز إليه بع وتطورت صورة اليهودي يف. وغريها من اهلرطقات

  .أخاه هابيل، وأصبح كذلك قاتل املسيح قابيل الذي قتل

 

الشاهد، فإنه يعود أيضاً إىل آباء الكنيسة، وخصوصاً القديس بولس، حيث يذهب  أما اجلانب اآلخر من فكرة الشعب
الذي يتنبأ مبقدمه منذ أيام  ب املقدسوهم حيملون الكتا. رفض اليهود قبول مسيحهم املخلِّص هو سر من األسرار إىل أن

وتنبأ ). أي ال يعون فحوى ما حيملون(» أغبياء حيملون كتاباً ذكياً  «املسيح، ومع هذا ينكرونه، ولذا فقد وصفوا بأم 
 وحينئذ سيتم خالص أيضاً بأن قسوة قلب إسرائىل ستزداد على مر األيام إىل أن يتنصر األغيار مجيعاً، القديس بولس

اليهود سيهيمون على وجوههم بال مأوى وال وطن حىت  كما تنبأ بأن. إسرائيل نفسها أي اليهود كشعب باملعىن الديين
 واألفكار نفسها يف كتابات القديس أوغسطني، فاليهود مثل قابيل اهلائم على وجهه، وتتواتر الصور. اية الزمان

اجلديد وضح املعاين اخلفية يف  لعهد اجلديد وعدم إدراك أن العهدوشتات اليهود مل يكن فقط عقاباً هلم على رفضهم ا
الوسائل لنشر املسيحية، كما أن ضعة اليهود وتمسكهم يف الوقت  العهد القدمي بل إن هذا الشتات هو نفسه إحدى

حياً على صدق   دليالًاليت ترمز للمسيحية منذ القدم، دون أن يعوها، جيعل منهم شعباً شاهداً يقف نفسه بشعائر دينهم
ومتت حوسلتهم لصاحل (إىل أداة لنشر املسيحية  وبذا، حتول اليهود. الكتاب املقدس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارها

ملها كثري من الدراسات، وهي أن حماكم التفتيش كانت تتعقب اليهود  ولعل هذا يفسر حقيقة). العامل املسيحي
  .ام، أما أعضاء اجلماعات اليهودية فلم تكن هلا أية صالحيات حملاكمتهممن مدى إمي املتنصرين لتتأكد

 

إزاء اجلماعات اليهودية، فكانت الكنيسة  وقد ساهم كال العنصرين املتناقضني السابقني يف صياغة السياسة الكاثوليكية
باملسيحية، ولذا تنبغي محايتهم من كشعب شاهد سيؤمن يف اية الزمان  ترى ضرورة اإلبقاء على اليهودية وعلى اليهود

تبشريية بني  وهلذا، كانت الكنيسة تقوم حبمالت. ولكن جيب أيضاً وضعهم يف مكانة أدىن من املسيحيني اهلالك والدمار
مة الدم إليهم، ومن هنا كان دور الكنيسة  اليهود، ولكنها يف الوقت نفسه كانت متنع تنصريهم بالقوة وتحرم توجيه

ولكنها لعبت يف الوقت نفسه دوراً أساسياً يف محايتهم من اجلماهري الغاضبة  وج فقد سامهت يف اضطهاد اليهوداملزد
فهذه جرمية، ولكنها جرمية ال  أن تكون يهودياً،« : وقد مت تلخيص املوقف يف العبارة التالية. ويف اإلبقاء عليهم املستغلة

  .»متروك للخالق  ب، فاألمرتوجب على املسيحي أن يرتل بصاحبها العقا
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الناحية املعنوية واألخالقية، على حدود التاريخ الغريب  ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أا وضعت اليهود، من
وعمقت حدوديتهم وهامشيتهم حبيث ميكن القول بأن فكرة الشعب الشاهد الكاثوليكي  والتشكيل احلضاري الغريب،

ويالحظ أن فكرة . وسيطة  أقنان البالط الطبقي الذي حدد وضع اليهود كجماعة وظيفيةاملقابل الديين ملفهوم هي
غريب ال جذور له يف احلضارة الغربية، وذلك ليخدموا  الشعب الشاهد تؤكد ضرورة احلفاظ على اليهود كأداة وعنصر

وعقيدة  وتستانيت اخلاص بالعقيدة األلفيةوتعمق هذا اإلطار الفكري فيما بعد يف الفكر الرب .غرضاً أو هدفاً غري يهودي
املفهوم فيما بعد فتحول إىل ما نسميه  اخلالص االسترجاعية اليت ترى أن اليهود أداة من أدوات اخلالص، ومتت علمنة

م يشكلون شعباً عضوياً منبوذاً ال مكان له داخل احلضارة الغربية، وهو املفهو ، أي أن اليهود»الشعب العضوي املنبوذ«
وهو األساس الفكري لكل  يشكل إطار التصور الغريب للجماعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر امليالدي، الذي

ينطلق من تصور مشابه لفكرة الشعب الشاهد، فبلفور  ويالحظ أن وعد بلفور. من الصهيونية ونزعة معاداة اليهود
 لكن مل يكن لديه مانع من أن يرعاه مادام موجوداً خارجها وعلىاحلضارة الغربية و يرفض الوجود اليهودي داخل

  .حدودها يف فلسطني

 

  المواثيق والمزايا والحماية

Charters , Priviliges  and Protection  

كانت  واملواثيق نصوص .«charter» ويف اإلجنليزية، يسمى امليثاق تشارتر «carta» كارتا يسمى امليثاق بالالتينية
ومتنحهم املزايا وحتدد حقوقهم  صدرها جهة رمسية تتعهد فيها بتزويد فرد أو جمموعة من األفراد حبماية خاصةت

اجلماعات اليهود مثل هذه املواثيق اليت كانت تؤكد وضعهم كجماعة  وكان األمراء وامللوك مينحون أعضاء. وواجبام
يعد هناك قانون  وبعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية، مل. باتمع اإلقطاعي الوسيط يف الغر وظيفية مالية داخل

وكان اليهود قد منحوا . الدول مبثل هذا القانون عام واحد يسري مفعوله يف التشكيل السياسي الغريب كله رغم اعتراف
 )فيما بعد(ضع القانوين ولكن، مع انتشار القانون أو العرف األملاين، تغير الو .حق املواطنة حسب مرسوم كاركاال

كان ميكن قتله دون أن يعاقَب  وكان القانون األملاين يرى أن الغريب ال مكانة له وال حقوق، كما. للجماعات اليهودية
أفعاله، وكذلك كان ال حيق له امتالك شيء وليس لورثته حق  قاتله، وكان كل من مينحه املأوى يصبح مسئوالً عن

وكان اليهودي هو . حسب قانون حاميه، كما كان االعتداء عليه اعتداًء على حاميه عيشوكان الغريب ي. املرياث
املهنتان األساسيتان يف اتمع  األساسي يف اتمع، نظراً ألنه مل يكن يعمل ال بالزراعة وال بالقتال، ومها الغريب

وحسب القانون األملاين، فإن أي فرد ال . ةأو مؤمناً باملسيحي اإلقطاعي، كما مل يكن اليهودي ملحقاً بأي من املدن
احلقوق  وكانت. حبماية أية مجاعة أو فرد، كان يوضع حتت محاية امللك ويصبح من أقنانه حقوق له، وال يتمتع

فكانوا يتعاملون بشكل شخصي داخل  أما أعضاء اتمع،. والواجبات تحدد بشكل دقيق وال تسري إال على الغرباء
. املواثيق اليت تؤكد وضع اليهود حتت محايتهم ومتنحهم املزايا ومن مث، كان امللوك يصدرون. ف القائمةإطار األعرا

واملزايا غري  املواثيق هو املبادئ األساسية العامة، مث تنشأ حوهلا بعد ذلك جمموعة أخرى من احلقوق وكان إطار هذه
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، وامليثاق الذي أصدره 1084عام ) أسقف سبري) رجيز هاوتسمانومن أشهر املواثيق ما أصدره يف أملانيا رود. املكتوبة
، 1090، وميثاق هنري الرابع ليهود ورمز عام 1090بعض املدن عام  اإلمرباطور هنري الرابع لبعض اليهود يف

وقد  .رمبا ألول مرة» أقنان البالط« والذي استخدم فيه مصطلَح 1157فريدريك األول عام  وميثاق اإلمرباطور
 ليهود 1238كما أصدر ميثاقاً عام   لإلشارة إىل يهود أملانيا مجيعا1236ًستخدم فريدريك الثاين هذا املُصطلَح عام ا

، وامليثاق الذي أصدره شارل اخلامس ليهود 1201إجنلترا عام  وهناك ميثاق امللك جون الذي أصدره ليهود. فيينا
 وعلى سبيل املثال، أصدر لويس التقي.  الوجوه جواز السفرهذه املواثيق تشبه من بعض وكانت. 1360فرنسا عام 

الضرائب وكل الرعايا املخلصني   ميثاقاً كان حيمله اليهود يطلَب فيه من األساقفة والنبالء واحلكام وجامعي820عام 
 أن يزودوا اجلنود أو يفرضوا عليهم أية ضرائب أو يطلبوا إليهم أال يتعرضوا لليهود وأال يضايقوهم أو يصادروا أمواهلم

والكباري أو  بالطعام أو املأوى أو يطلبوا منهم هبات أو مسامهات مالية لصيانة الطرق واألار واملوظفني العابرين
  .يحصلوا منهم ضريبة مرور

 

رون سفر إذ كان يعطي أصحابه مزايا عديدة، ومن هنا أصر اللومبارد والتجار اآلخ بل إن امليثاق كان أكثر من جواز
: أعضاء اجلماعة اليهودية ومن أهم املزايا اليت حصل عليها. احلصول على مواثيق شبيهة بتلك اليت منحت لليهود على

الوثنية، وحرية بيعهم يف اإلمرباطورية، ومحاية جتارة العبيد  حرية التجارة، وحرية استرياد العبيد من البالد السالفية
بعدم االجتار يف العبيد  شريطة أن يلتزم اليهود) إن صح التعبري( كان يعد تأميماً هلم تعميدهم ألن هذا بتحرمي تنصريهم أو

املسيحيني ليكونوا خدماً شريطة أال يعملوا يف أيام األحد  وأعطت بعض املواثيق اليهود احلق يف استئجار. املسيحيني
يبيعها  كتشاف أن السلعة املرهونة مسروقة، أناملواثيق على أن من حق املرايب اليهودي، عند ا ونصت بعض. واألعياد

املواثيق أن يشتغل اليهود بأعمال  ومنعت بعض. وحيصل على ما قام بدفعه إن أثبت أنه مل يكن يعرف أا مسروقة
ألعضاء اجلماعات اليهودية أن يعيشوا حسب قوانينهم وأن  ومسحت. الصريفة يف مكان يعمل فيه صيارفة مسيحيون

 وسمح. ومعابدهم وحماكمهم، كما منحتهم حق فض املنازعات اليت كانت تقوم فيما بينهم فنهم اخلاصةتكون هلم مدا

حىت إذا كانوا ال يضطلعون  لليهود حبمل سالح، مع أن هذا احلق كان مقصوراً على النبالء وبعض رجال الدين، وذلك
وقد كان اجليتو يف بدايته إحدى املزايا اليت . سكنيةمنطقتهم ال وكان من حق اليهود بناء أسوار حول. بأية مهام قتالية

أو  منحتهم بعض املواثيق حق ارتداء زي خاص م محايةً هلم فال يعتدي عليهم أحد بالضرب كما. كانت تمنح هلم
 االستجواب وأُعفي اليهود من أشكال. للكثريين مل يكن متاحاً وكانت شهادة اليهود تقبل أمام احملاكم، وهو أمر. بغريه

 االستجواب عن طريق التعذيب، وهي وسيلة بدائية اصطُنعت ملعرفة ما إذا كان املتهم املختلفة يف العصور الوسطى مثل

أو الضرب وهي عقوبة كانت تطبق  وأعفت بعض املواثيق أعضاء اجلماعة اليهودية من عقوبة التعذيب. بريئاً أو جمرماً
  .على الفالحني واألقنان
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مل يكن كاألقنان  فاليهودي. الوسطى، كان الوضع القانوين ألعضاء اجلماعات اليهودية يعد مزية كربى العصورويف 
باألرض على اإلطالق، ومل يكن كرجال الدين مرتبطاً  مرتبطاً بضيعة حمددة أو مكان حمدد، كما مل يكن كالنبالء مرتبطاً

عام (وقد أكد مرسوم امللك جون يف إجنلترا .  احمللية املتناقضةعشرات القوانني ومل تكن حتد من حركته. بالكنيسة
مكان إىل آخر  وكما قال أحد الكُتاب اليهود، كان بوسع اليهود أن يتنقلوا من. هذا احلق بوضوح تام )1201

. تهاألرض الذي فقد أرضه ومل يفقد حري ووصف كاتب آخر اليهودي يف العصور الوسطى بأنه مثل مالك. كالفرسان

للقيام باألعمال املالية والتجارية ومحتهم من هجمات الغوغاء وسكان املدن  ووفَّرت املواثيق لليهود اجلو املستقر الالزم
  .وحماكم التفتيش والتعميد القسري واالامات املختلفة مثل مة الدم واحلرفيني

 

حصلوا كذلك على مواثيق حتدد  ارد واألرمن واحلرفيونيكن اليهود اجلماعة الوحيدة اليت حتصل على مواثيق، فاللومب ومل
املواثيق ختتلف من مجاعة إىل أخرى، فامليثاق الذي كان يمنح  وكانت. حقوقهم وواجبام واملزايا اليت حيصلون عليها

تمع األوريب ا ولذا، مل يكن من األمور املستغربة يف. عن امليثاق الذي يمنح للحريف املقيم لليهودي الغريب خيتلف
فالقوانني اليت تنطبق على النبالء كانت ال تنطبق مثالً  الوسيط أن توجد يف املدينة أو القرية الواحدة عدة قوانني خمتلفة،

  .العقوبات خيتلف كذلك من مجاعة إىل أخرى وكان نظام. على الفالحني

 

 ستوى معيشي يفوق مستوى كثري من طبقات اتمعاليهود مجاعة مميزة تتمتع مب وميكن القول بأن املواثيق جعلت

ااعة يف أوربا يف القرنني العاشر  ولعل من أهم القرائن على ذلك أنه، رغم وجود ما يشبه. اإلقطاعي الغريب األخرى
جديرة يف املصادر اليهودية، فقد كان اليهود يعيشون عيشة أرستقراطية  واحلادي عشر امليالديني، فال يوجد أي ذكر هلا

 .الدوليني بالتجار

 

وظيفية وسيطة وإىل سلعة ممتازة وأداة إنتاج متقدمة راقية ومادة  ولكن جيب االنتباه إىل أن تميزهم هذا حوهلم إىل مجاعة
. واملزايا متاماً، فاليهودي يف اية األمر كان ملكية خاصة للملك أو ألي شخص يعطيه املواثيق بشرية متت حوسلتها

حق «وتعين  «judaeos habere جودايوس هابريي«م املواثيق عبارات تضمر حق امتالك اليهود، مثل وتستخد
، وهي حقوق كان بإمكان »حق االحتفاظ باليهود» أي «judaeos tenere جودايوس تنريي«أو » امتالك اليهود

  الوقت احلاضر امتياز استغالل منجم أو مداحمللية، متاماً مثلما تبيع إحدى املدن يف امللك أن يبيعها للمدن أو للسلطات

عليه ضرائب، وكلما ازدادت  فاليهودي مل يكن عضواً يف اتمع وإمنا كان شيئاً مملوكاً تفرض. طريق سكة حديدية
مانح امليثاق الذي كان يعتصر اليهودي عن طريق الضرائب  احلقوق واملزايا اليت كان يشتريها اليهودي ازدادت أرباح

اجلماعة  عملية منح امليثاق كانت تدر على امللك عائداً ضخماً حيث كان يتعين على أعضاء كما أن. ا من الرسوموغريه
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لبيعها هلم من جديد حيث مل تكن هناك أية  وإذا نشأت حاجة إىل مزيد من املال، فإن هذه املواثيق كانت تلغى. شراؤها
  .ود ملالك آخر ميكنه أن يعتصرهم بشكل أكثر كفاءةاليه قيود على ماحنها كما كان بوسعه أن يبيع

 

ضرب املدن اليت  الوسيلة اليت استخدمها امللوك واألمراء لتحويل اليهود إىل أداة ميكنهم عن طريقها وكانت املواثيق
 أو االجتماعية اليت كان امللك يود التخلص منها كانت حتاول توسيع نطاق سيادا واستقالهلا، بل ضرب كل القوى

  .كبح مجاحها

 

حققوا من ثراء، ظلوا  نستطيع أن نقول إن أعضاء اجلماعة اليهودية، برغم كل ما متتعوا به من مزايا وما ولكل ما تقدم،
هذا يفسر عدم مسامهة اليهود يف نشأة ما يسمى  ولعل. جمرد إسفنجنة تعتصر أو قناة موصلة وأداة لضرب اآلخرين

  .صفوف اجلماعات الربتستانتية يف هولندا وإجنلترا  اليت نشأت يف»الرأمسالية الرشيدة«

 

كل أمالكه  يتنصر من اليهود كان يفقد كل املزايا اليت أعطيت له مبوجب امليثاق، بل كان يفقد ويالحظ أن من كان
إلمرباطور، وإن ضبط متلبساً البلد إال بأمر من ا كذلك مل يكن من حق اليهودي أن يغادر. ألنه مل يعد من أقنان البالط

  .لصاً يسرق أمالك امللك مبحاولة اهلرب فإنه كان يعتبر

 

ولكن هذا األمر مل يكن مقصوراً على اليهود وحدهم . سلطة سياسية ومن ناحية أخرى، فإن املواثيق مل متنح اليهود أية
  .ر رجال الكنيسةمجيع طبقات اتمع باستثناء كبار املالك وكبا وإمنا كان ينطبق على

 

فحىت القرن . وسط وشرق أوربا املواثيق واملزايا واحلماية تشكل عنصراً أساسياً يف احلضارة الغربية، وبالذات يف وظلت
اليهود فيها إىل يهود حتت احلماية، وهم أصحاب امتيازات، ويهود  الثامن عشر امليالدي، كانت الدويالت األملانية تقسم

وتطور . جواز أولئك الذين تسللوا وسكنوا يف أملانيا دون وجه حق، وكان يشار إليهم بأم بدون خارج احلماية أي
وهو تقسيم تبنته روسيا القيصرية وغريها من الدول  هذا املُصطلَح فيما بعد ليقسمهم إىل يهود نافعني ويهود غري نافعني،

  .امليالدي األوربية يف القرن التاسع عشر
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يف رومانيا مبنح اليهود ) بويار(النبالء اإلقطاعيون  با املواثيق حىت القرن التاسع عشر امليالدي، فقد قامبل عرفت أور
على مزايا معينة من بينها اإلعفاء من الضرائب لعدة سنني، واحلصول على أرض  حصلوا مبقتضاها) هريسفو(مواثيق 

» هريسوفلتس«هؤالء اليهود  ة تشبه الشتتالت، وكان يطلَق علىوأسس النبالء اليهود مدناً صغري. إلقامة معابدهم فضاء

اهلريسوفلتس يستجلَبون من خارج رومانيا، أي أم كانوا يف مرتلة  وكان يهود. »أصحاب امليثاق«أو » امليثاقيون«أي 
االمتيازات اليت  لىتطلَق أيضاً ع (charter تشارتر: باإلجنليزية(» امليثاق«وكانت كلمة . استيطانية مجاعة وظيفية

  .كانت تمنح للشركات الغربية االستيطانية يف أفريقيا

 

الصهيونية قبل صدوره بلفظ  ميكن استبعاد أن هذا كان هو اإلطار املرجعي لوعد بلفور الذي يشار إليه يف األدبيات وال
اطورية اإلجنليزية وأعطتهم مزايا اليهود حتت محاية اإلمرب ، فهو وثيقة سياسية وضعت»ميثاق«أي  «charter تشارتر«

. امليثاق يستوطنوا فلسطني ويقوموا على خدمة اإلمرباطورية بعد أن أصبحوا أداة ملن منحهم وحقوقاً كثرية شريطة أن

 .»امليثاقيون» أي «Charterites تشارترايتس«وكانُ يشار للصهاينة بأم 

 

  حق استبعاد اليهود

De non Tolerandis  Judaeis  "Not to Suffer the Presence of the Jews"  

عدم التسامح «تعين حرفياً  اليت» دي نون تولريانديس جوداييس«ترمجة بتصرف للعبارة الالتينية » استبعاد اليهود حق«
املدن األوربية اليت كانت ختشى منافسة التجار اليهود  وهو حق كان يعطَى يف العصور الوسطى لبعض. »مع اليهود

احلق على  وكان األباطرة وامللوك يضطرون إىل منح بعض املدن هذا. املواثيق واملزايا واحلماية كانوا حيصلون علىالذين 
اجلماعة اليهودية أي أقنان البالط  مضض، ألن ذلك كان يعين تقليص ميزانيتهم، كما كان يشكل قيداً على أعضاء

وكان امللوك يضطرون إىل إعطاء هذا احلق للمدن . هم وحريتهمحركيت الذين كانوا حيققون هلم أرباحاً هائلة من خالل
 1230 الشعبية والقومية اليت كان يشترك فيها النبالء أحياناً، كما حدث يف إجنلترا عامي بعد نشوب الثورات

وقد ظل أعضاء اجلماعة  .1454 ، وكما حدث يف مدينة برنو عاصمة إقليم مورافيا يف تشيكوسلوفاكيا عام1240و
لبعض األفراد من اليهود حبضور األسواق داخل املدينة نظري  ، ومع هذا سمح1848نوعني من دخوهلا رمسياً حىت عام مم

  .1527وارسو أيضاً يف احلصول على حق استبعاد اليهود يف عام  وقد جنحت. دفع رسم دخول

 

تتمتع بأمهية خاصة  ل املثال، كانت املدينةويف حالة وارسو، على سبي. اليهود ضد منح املدن هذا احلق وكثرياً ما حارب
اليهودية إىل أن جنحوا يف االستيطان على حدودها بل  من الناحيتني السياسية واملالية، ولذا حارب أعضاء اجلماعة
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 ، سمح لليهود1572وعقد اجتماعاته ابتداًء من عام ) الربملان البولندي(بدأ السييم  وحينما. دخلوها يف اية األمر

. قبل االجتماعات وأسبوعني آخرين بعدها دخول املدينة أثناء عقد دوراته، مث مدت الفترة املسموح هلم ا إىل أسبوعنيب

 الذين كان يبعث م جملس البالد األربعة بأن يزوروا وارسو للقيام) شتدالنيم :بالعربية(كما سمح للوسطاء اليهود 

املدينة واإلقامة فيها،  صل عدد آخر من أعضاء اجلماعة على تصرحيات بدخولوقد ح. باملفاوضات مع العرش والنبالء
 أنه كان يوجد 1765وقد بين إحصاء عام . يوماً فمثالً كان من املمكن شراء تذكرة دخول وإقامة مدة أربعة عشر

و يعسكرون خارجها كان يتسلل بعض أعضاء اجلماعة اليهودية إىل املدن أ  يهودياً، وكثرياً ما2519داخل وارسو 
  .لبيع سلعهم

 

عشر امليالدي تقريباً يف شرق أوربا  وميكن رؤية تاريخ اإلقطاع يف الغرب، الذي ظل قائماً حىت اية القرن الثامن
حيث كان حياول توسيع نطاق نفوذه، والطبقات القومية واحمللية  ووسطها، باعتباره تاريخ توتر بني امللك من جهة،

تقلص هذا  وهذه الطبقات كانت حتاول أن. من اجلهة األخرى) والفالحني وحىت بعض النبالء أحياناً ينيالتجار واحلرف(
اجلماعات اليهودية إحدى األدوات اليت كان  وقد كان أعضاء. النفوذ لتتمكن من ممارسة نشاطها املايل والتجاري حبرية

د اليهود واستصدار مثل هذا القرار من خالل الثورة الشعبية املطالبة حبق استبعا وكانت. يستخدمها احلاكم لتوسيع نفوذه
  .خالل شرائه هي رد فعل الطبقات القومية واحمللية أو من

 

  المجامع الالترانية الكنسية

Lateran Councils  

هي اامع تعقدها الكنيسة الكاثوليكية بشكل غري دوري ملناقشة األمور املهمة، و هي مؤمترات كانت» اامع الكنسية«
. بالسلطة الدنيوية وباليهود أرست قواعد العقيدة املسيحية الكاثوليكية كما حددت أطرها وحددت عالقة الكنيسة اليت

حتت ) 1215(والرابع ) 1179(الغرب، امعان الثالث  ومن أهم اامع، من منظور بعض اجلماعات اليهودية يف
جنوب  ية التارخيية هلذين امعني تفسر تشدد القرارات اليت أصدراها إذ شهدولعل اخللف .رعاية البابا إنوسنت الثالث

حىت اضطرت الكنيسة إىل جتريد محلة  فرنسا منو حركات هرطقة يف القرن الثاين عشر امليالدي أحرزت شيئاً من النجاح
  .1232 ، مث تبعتها حماكم التفتيش عام1208ضدها عام 

 

امعني، وأخذت شكلها النهائي الذي استمر  ية املتصلة باليهود من خالل قرارات هذينواكتملت التشريعات املسيح
فأكدت مقررات الس الثالث منع اليهود من استئجار مسيحيني ومنع  .حىت عصر النهضة وعصر اإلعتاق واالنعتاق
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شهادة  لس، مع هذا، جعلولكن ا. استئجار خادمة أو استخدام ممرضة يهودية أو طبيب يهودي املسيحيني من
من التعميد القسري ومن أي  املسيحي ضد اليهودي وشهادة اليهودي ضد املسيحي جائزة، كما أوجب محاية اليهود

امع الرابع، فطلبت إىل املسيحيني مقاطعة اليهود فيما لو  أما مقررات. هجوم عليهم أو مضايقتهم أثناء أدائهم صلوام
خالل  على النقود اليت يقرضوا بالربا، ونصت على منع اليهود من الظهور مبالبس الزينة حصلوا على فوائد مرتفعة

وأصبح من غري اجلائز تعيني اليهود يف  .األيام الثالثة األخرية من أسبوع اآلالم، ويف يوم اجلمعة احلزينة بنوع خاص
 على اليهود واملسلمني ارتداء مالبس خاصة م وأن وقرر الس أنه يتعين .املناصب العامة أو تفضيلهم على املسيحيني

هذه الشارات امتيازاً  بعد أن كان ارتداء مثل» شارة العار«شارة معينة متيزهم، وأصبحت هذه الشارة تسمى  يضعوا
قطعة قماش مستديرة صفراء ومحراء يف فرنسا،  وكانت هذه الشارة عبارة عن. يكد اليهود من أجل احلصول عليه

 وكان اهلدف من الزي املميز والشارة منع االختالط بني اجلنسني من أعضاء. والنمسا ارة عن قبعة مميزة يف أملانياوعب

  .اجلماعتني واحليلولة دون حدوث التزاوج

 

. اليهودي ليلقي موعظة مسيحية، وعادةً ما كان يصطحب معه يهودياً متنصراً وأصبح من حق أي راهب دخول املعبد

كلٌّ على مدى  حرق التلمود منذ ذلك العهد، كما بدأ عقد املناظرات بني املسيحيني واليهود ليربهن مليةوبدأت ع
هذا، ونتيجةً ألن اتمع الغريب الوسيط كان  ومع. صحة دينه، وهي مناظرات مل يكن يتمتع فيها اليهود باحلرية الكاملة

 ثريين من حكام املدن واألساقفة ومواطين املدن املهتمني بتشجيعوالربا، فإن الك حباجة إىل مهنة اليهود وهي التجارة

  .التجارة كانوا يراوغون يف تنفيذ القرارات

 

  الموت األسود

Black Death  

وهو عدد يشكل ما بني ثلث ونصف . أوربا وباء قضى على حنو مخسة وعشرين مليوناً من سكان» املوت األسود«
  .شخص الوباء بأنه نوع من أنواع الطاعون وقد. 1350 إىل 1347السكان يف الفترة من 

 

الظاهرة يف العصور الوسطى، فأصابت الناس بالذهول، وفسرته اجلماهري بأنه غضب  ومل يكن هناك تفسري علمي هلذه
اإلصابة بني اليهود  كما اجتهت شكوك الناس حنو أعضاء اجلماعات اليهودية ألن معدالت. بسبب فساد الناس الرب

ولعل هذا كان يعود . اليهودية كانوا يعيشون بني اجلماهري انت أقل نسبياً من املعدالت العامة مع أن أعضاء اجلماعاتك
  .عن بقية السكان وإىل وضعهم الطبقي املتميز وقوانني الطعام اخلاصة م إىل عزل اليهود يف اجليتو
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أوربا، لعل أقلها كان يف إسبانيا وجنوب  دية يف أحناء متفرقة منوقد قامت اجلماهري باهلجوم على أعضاء اجلماعات اليهو
وكانت التهمة املوجهة إليهم هي قيامهم بتسميم . املقدسة، وخصوصاً أملانيا فرنسا وأكثرها يف اإلمرباطورية الرومانية

. متت أثناء حروب الفرجنة اليتوتعد هذه اهلجمات من أشد اهلجمات وطأة باستثناء تلك . للقضاء على املسيحيني اآلبار

والطرد مل تكن مقصورة على اليهود رغم أم قد  ومما جيدر ذكره أن عمليات اهلجوم. وطُرد اليهود من عدة مدن
املدن أحياناً يطردون الشحاذين، ويف بعض احلاالت قاموا بطرد النبالء،  يكونون ضحيتها األساسية، فقد كان سكان

  .بار لبعض كبار الرهبانتسميم اآل ووجهت مة

 

محاية اليهود، فأصدر البابا كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عن اليهود، كما  وقد قامت الكنيسة بدور مهم يف حماولتها
واملنافسة التجارية، وبين أن اليهود ال ميكن  بعض الدوافع االقتصادية الكامنة وراء اهلجمات مثل التخلص من الديون بين

 وكذلك حاولت الطبقة احلاكمة من. األسود ألنه وصل إىل مناطق ال يوجد فيها يهود ونوا مسئولني عن املوتأن يك

جدوى يف بعض األحيان ألن  امللوك واألمراء وكبار املمولني الدفاع عن اليهود، ولكن هذه احملاوالت كانت دون
  .ن بإمكان السلطة احلاكمة التصدي هلايك اهلجوم على اليهود كان يأخذ شكل الثورة الشعبية اليت مل

  

 الجيتو : الباب الثانى

 

 تاريخ : الجيتو

Ghetto: His tory  

ولكن التسمية أصبحت مرتبطة أساساً بأحياء اليهود  .هو احلي املقصور على إحدى األقليات الدينية أو القومية» اجليتو«
  العام أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قسر من جانبيعين اجليتو باملعىن. وخاص عام: وللكلمة معنيان. يف أوربا

أما اجليتو باملعىن . اليونانية والرومانية ويعود تاريخ هذه اجليتوات إىل اإلمرباطورية. الدولة، أو حي اليهود بشكل عام
الكلمة ذا املعىن الذي يفرض على اليهود أن يعيشوا فيه، وقد استخدمت  اخلاص الذي أصبح شائعاً، فيعين املكان

حي اليهود يف البندقية  وأصل الكلمة غري معروف على وجه الدقة، فيقال إا). 1516عام (إىل جيتو البندقية  لإلشارة
ويقال أيضاً إن الكلمة مشتقة من الكلمة . جبواره الذي أقيم» مصنع املدافع«أو  «villgetto فلجيتو«نسبة إىل 
، أو هي من الكلمة العربية »املكان احملاط باألسوار«اليت تعين  «Geheckter Ort جهكتر أورت«األملانية 

من الواقع هو  ورمبا كان أكثر االفتراضات قرباً. الواردة يف التلمود» الطالق«أو » االنفصال«مبعىن  »جيط«أو » جت«
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» جيتو« املدينة، أي أن كلميت الصغري من اإليطالية اليت تعين القسم» بورجيتو«ذلك الذي يعود بالكلمة إىل لفظة 

 «Judenstrasse يودين شتراس«: أمساء اجليتو األخرى يف أملانيا ومن. مشتقتان من أصل واحد» بورجوازية«و

، »حارة اليهود«فقط، أي  «Gasse جاسي«أو  «Judengasse يودين جاسي«أو  ،»شارع اليهود«أي 
ويف  «Judiaria جوديا«ويف الربتغال سمي اجليتو . »حي اليهود«أي ٬ «Judenviertel فريتيل يودين«أو 

 جوري«وسمي باإلجنليزية ٬ «Guidecca جيديكا«ويف إيطاليا سمي ٬ «Juiverie جويفريي«فرنسا سمي 

Jewry». أي املدن اليهودية الصغرية يف أوكرانيا وغريها من (والشتتل . كتلة وكلها كلمات تصف اليهود باعتبارهم
اليهودية يف  هو أحد أشكال الوجود اجليتوي وأمهها على اإلطالق من منظور تاريخ الصهيونية واملسألة )شرق أوربابالد 

ولكن حارة اليهود ال . أشكال اجليتو يف مصر باعتباره شكالً من» حارة اليهود«شرق أوربا، وتورد بعض املراجع اسم 
سني وحارة النصارى وحارة الروم ودرب الربابرة، وغري ذلك حارة النحا :ختتلف عن أية حارة أخرى يف مصر، مثل

اليهود يعزلون داخلها  اليت كان» املالح«اجليتو مل تظهر يف العامل اإلسالمي، إال يف املغرب يف أحياء  ولعل ظاهرة. كثري
المي راجع للبنية التارخيية ظاهرة اجليتو يف اتمع اإلس والواضح أن عدم انتشار. يف مراحل تارخيية كانت تتسم بالتوتر

  .اتمع وملوقف اإلسالم من األقليات والدينية واالقتصادية هلذا

 

وحينما دخلت الكلمة العربية (يف اللغات األوربية معىن قدحياً سلبياً » جيتو» ويف العصور احلديثة، اكتسبت كلمة
تطور معىن الكلمة، البد أن  ولفهم. يكن كذلك دائماًولكن األمر مل ). وهي حتمل الدالالت السلبية املرتبطة ا جاءت

استعراض تاريخ اجليتو مث بنيته، جيب التنبيه إىل أنه ال يوجد  ولكن، قبل. نضع الظاهرة يف إطار تارخيي وإنساين عام
القومية  تهذه الظاهرة، وخصوصاً بعد القرن اخلامس عشر امليالدي مع بداية ظهور التشكيال مسار تارخيي واحد ملثل

ومع هذا، سنحاول أن . والصراع الطبقي فيها الغربية املختلفة ومع اختالف معدالت العلمنة والتحديث والثراء والفقر
السمات العامة اليت تساعد على فهم الظاهرة دون أن نتجاهل قدر اإلمكان  نقدم خمططاً عاماً آملني أن نقدم بعض

  .اصة للجيتوات املختلفةالتعاقب التارخيي أو السمات اخل عناصر

 

ومكانته سواء كان  اتمع اإلقطاعي عامة، وبالذات يف الغرب، ذو طبيعة مغلقة، لكل فرد فيه مكانه وميكن القول بأن
وكان هذا . واالحتفاظ مبسافة اجتماعية واضحة بينها وكان اتمع مبنياً على الفصل بني الطبقات. فالحاً أو نبيالً

 املعمول به يف جمتمعات العصور الوسطى الزراعية واإلقطاعية يف الغرب واتمعات لتنظيم االجتماعيالفصل من مسات ا

يف املدن ألية مدة، حيث كان  ويظهر هذا الفصل الواضح يف عدم السماح للغرباء بالبقاء. التقليدية على وجه العموم
ويف داخل املدينة نفسها، كان أعضاء كل مهنة أو . املؤقت يتعين عليهم دفع ضريبة كبرية للحصول على حق البقاء

والفصل هنا شكل من أشكال تقسيم العمل، علماً بأن معظم املهن واحلرف . عليهم حرفة يعيشون يف أحياء مقصورة
أن يظل االحتكاك بني  وهذا تأكيد للمسافة االجتماعية الالزمة ألداء النسق وضمان. تورث يف نفس العائلة كانت
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كما كان وسيلة من . يضمن حتاشي التفجرات بينها ات واألقليات واجلماعات اإلثنية املختلفة عند حد معقولالطبق
ولعل بعض هذه السمات هي اليت مسحت باستمرار اجليتو حىت . مركزي قوي وسائل اإلدارة يف غياب نظام إداري

للعرب يف  وحي) تشاينا تاون( وحي للصينيني )هارمل(مدينة مثل نيويورك حيث يوجد حي للزنوج  العصر احلديث يف
» إيطاليا الصغرية«أي » ليتل إيتايل«عليها  كما توجد مناطق يطلَق. بروكلني وأحياء اليهود املختلفة يف بروكلني وغريها

  .، وهكذا»الصغرية بولندا«أي » ليتل بوالند«و

 

لقاعدة االجتماعية اإلنسانية إذ كانوا يشكلون مجاعة ا وال ميكن أن يشكل أعضاء اجلماعات اليهودية استثناء من هذه
حرفية تابعة  الغريب تضطلع مبهنة التجارة والربا، كما كانوا يعتبرون مبرتلة احتادات جتارية أو وظيفية وسيطة يف اتمع

يه من ورائهم من نفع، بل باحلماية واملزايا نظري ما يرجت للملك أو النبيل اإلقطاعي الذي كان مينحهم املواثيق اليت متدهم
بالنسبة إىل  وكان أعضاء اجلماعة اليهودية غرباء. باعتبارهم مصدراً للربح أو أداة إنتاج وإدارة كان ينظر إليهم أساساً

وكلما كانت شوكة التجار . على هؤالء التجار التجار احملليني، ولذا فإن وجودهم داخل املدينة نفسها كان ميثل خطورة
ولذا، كان اجليتو هو الطريقة املثلى حلماية أعضاء . تقوى، كان اخلطر يتعاظم )واملرابني الدوليني فيما بعد(احملليني 
اإلقطاعي الغريب، وهو  اليهودية وضمان بقائهم، أي أن اجليتو هو تعبري عن صراع بنيوي يدور يف اتمع اجلماعة

  .ونبالء ك وأساقفةملو الصراع بني البورجوازية احمللية ومحاة اليهود من

 

اإلقطاعي، إذ كان غريباً مبعىن الكلمة، غري مرتبط  واليهودي، عالوة على هذا، مل يكن وضعه حمدداً داخل اتمع
 وكان اتمع. القتال، ومها احلرفتان األساسيتان يف جمتمعات العصور الوسطى يف الغرب باألرض وال يقوم بالزراعة أو

يشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه ال  ومن هنا كان اجليتو.  الشرعية املسيحية ال يعطيه أية شرعيةاإلقطاعي الذي يستند إىل
: دعم احلاجة إىل اجليتو جمموعة الشعائر اليهودية اخلاصة، مثل ومما. يضمن بقاءه وحسب وإمنا مكانته وهويته أيضاً

لصالة  احد من األغيار، واخلتان، والنصاب الالزمالزواج املختلط، وعدم شرب مخر صنعها و قوانني الطعام، وحترمي
  .اجلماعة، وعادات الدفن واملدافن، وشعائر السبت

 

عليهم يف بعض  وكان. اجليتو مل يكن قيداً يفرض على اليهود وإمنا كان حقاً يسعون إليه ويشترونه لكل هذا، جند أن
قام األسقف هاوتسمان، أمري مدينة 1084 ٬ ففي عام. راألحيان شراؤه مرة يف العام بل أحياناً مرة كل ثالثة أشه

يزيد عزة مدينته وجمدها فأحضر اليهود فيها وأسكنهم خارج املناطق اليت يسكن  سبري، بكتابة وثيقة جاء فيها أنه أراد أن
س، طالب اليهود املسيحيون األندل وحينما استعاد. بقية املواطنني وأحاطهم بأسوار عالية حىت ال يضايقهم اآلخرون فيها

.  احلق يف أن يعيشوا يف حي خاص م1239أنه منح اليهود عام  ومن مآثر جيمس األول، ملك أراجون،. ذا احلق
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فريونا احتفاالً  يعترفون باجلوانب اإلجيابية للجيتو حىت أن الصلوات كانت تقام كل عام يف جيتو وقد كان اليهود
 .بالذكرى السنوية إلنشائه

 

احتكاك  برغم أمهيته القصوى من ناحية إدارة اتمع ومحاية األقلية وضمان تسيري اتمع دون أن إنشاء اجليتو،والواقع 
كما أن العزلة خارج . جمرد غري إنساين كبري بني فئاته وطبقاته، ساهم يف عزل اليهود وجتريدهم، أي حتويلهم إىل عنصر

ببقية السكان عالقة غري مباشرة وتعاقدية تستند إىل ميثاق مكتوب، فهي  ماملدينة، داخل األسوار العالية، جعلت عالقته
اليهودية إىل مجاعات  ولقد ساهم تحول أعضاء اجلماعات. مالية جمردة أكثر من كوا عالقة اجتماعية إذن عالقة

  .العواطف، يف ظهور اجليتو وظيفية جتارية، مع ما يتطلبه األمر من حياد وتجرد من

 

العامل الغريب، يشكل أول جيوب العلمانية والنفعية والتعاقدية احلقة يف أوربا،  ذا، ميكن القول بأن اجليتو، يف عالقته معوهل
مادية، خاضعة للحسابات  أن العالقات هنا ال يشوا أي حب أو عاطفة بل هي عالقات رشيدة متاماً؛ عقالنية ذلك

  .ندسي كميالصارمة للعرض والطلب وتنضوي داخل نسق ه

 

ومن املعروف أن . وأساسياً بشكل عام ومع هذا، ظل وضع اجلماعات اليهودية داخل أو خارج اجليتو مقبوالً وحمتمالً
يهرب اليهود منهم، األمر الذي يعد تبديداً للثروة وفقداً ألداة مهمة  بعض األباطرة وبعض سكان املدن كانوا خيشون أن

امليالد، هجمات  وكانت معظم اهلجمات اليت تشن عليهم، حىت اية األلف األول بعد. اإلنتاج واإلدارة من أدوات
ولكن نتيجة التحوالت اليت مر ا اتمع  فالتاجر يقوم بوظيفة حيوية بالنسبة للمجتمع،. متفرقة ذات طابع فردي

 حمللية والدولية وبأمور املال، فَقَد اليهودطبقات حملية مسيحية تعمل بالتجارة ا اإلقطاعي الغريب، واليت أدت إىل ظهور

والطبقات اليت تضطر إىل  كثرياً من وظائفهم وبدأوا يتجهون حنو مهنة الربا اليت جتعلهم عرضة لغضب اجلماهري
الفرجنة يف وقائع فتك اجلماهري والقوات الشعبية بأعضاء  وتمثَّل التعبري عن هذا التحول إبان حروب. االقتراض
يعزلون فيه  هذا إىل مزيد من جتريد اليهود وعزهلم، وبالتايل أصبح اجليتو هو املكان الذي وأدى.  اليهوديةاجلماعات

وبدأ . اليهود وازداد اجتاه اجليتو إىل االيار ومع فقدام وظيفتهم الربوية، ازدادت هامشية. حلمايتهم ولضمان بقائهم
ووصلت عملية العزلة القسرية إىل قمتها . ، وظهر أول جيتو قسري يف أملانياامليالدي هذا التحول يف القرن الرابع عشر

وميكن اإلشارة إىل أن اجليتو  .ومع عصر النهضة، كان اجليتو الشكل الشائع يف أوربا. القرن اخلامس عشر امليالدي يف
راراً بإحاطة أحياء اليهود  ق1480فرديناند وإيزابيال عام  وأصدر.1390الذي أنشأه امللك أراجون صار قسراً عام 

واضطروا إىل السكىن يف ضاحية  ويف بولندا، طُرد اليهود من كراكوف.وطُبق قرار مماثل يف الربتغال.باجلدران واملسلمني
ومع هذا، مل خيضع يهود بولندا هلذا احلظر الذي فُرض على . املدينة كازميري اليت أحاطوها باألسوار للفصل بينها وبني
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الواليات  وأصدر البابا قراراً بطرد اليهود من. »شتتل«حيث كان لليهود مدم اخلاصة املسماة   الغرب،اليهود يف
وفُرض احلظر أيضاً على اليهود . 1555روما عام  وأقيم جيتو. البابوية، باستثناء مدن معينة صرح فيها بإقامة جيتوات

، مث ظهرت اجليتوات عام 1344 وفُرضت القيود عليهم عام حكم البابا، يف جنوب فرنسا بالواليات الواقعة حتت
  .بولندا توجد أهم جيتوات أوربا يف فرانكفورت والبندقية وروما، ويف لوبلني وبوزنان يف وكانت. 1461

 

هود عشر امليالدي مع الثورة املركنتالية ووصول الي وأخذت هذه العزلة يف االحنسار التدرجيي ابتداًء من القرن السابع
تحول  وتمثَّل هذا يف. هولندا وإجنلترا وفرنسا وإسبانيا والربتغال: التجارية، مثل السفارد الذين احتاجت إليهم الدول

وبدأت هذه الدول مجيعاً يف . احلاخامية موازين القوى داخل اجليتو لصاحل الطبقة املالية اليت حلت حمل األرستقراطية
ففي فرنسا مثالً، كانت السلطة احلاكمة تتعامل مع يهود املارانو  .من حركة اليهودختفيف حدة القوانني اليت حتد 

أماكن  كما يالحظ أن التجمعات اليهودية اجلديدة مل تكن توطَّن يف. مع علمها بأم يهود باعتبارهم مسيحيني
وسامهت هذه . الت العلمنةمعد وقد شهدت هذه الفترة بداية ضعف املسيحية كنسق قيمي وتزايد. مقصورة عليهم

ومع منتصف القرن السابع عشر امليالدي، . من قبل جمتمع األغلبية التحوالت االقتصادية والثقافية يف زيادة تقبل اليهود
  .الشعبية على اليهود اختفت اهلجمات

 

لثورة الفرنسية وظهور اتمع التاسع عشر امليالدي، مع بدايات ا ويف أواخر القرن الثامن عشر امليالدي وبداية القرن
اليت  أسوار اجليتوات يف السقوط، الواحد تلو اآلخر، حتت ضغط الشعوب واحلكومات األوربية الغريب احلديث، أخذت

يف طريقها، كثرياً من هذه  واكتسحت حركة االستنارة والتنوير واإلعتاق،. كانت حتاول توحيد السوق القومية
عداجلماعات اليهودية يف شرق أوربا ووسطها صفحة جديدة  وبدأت.  من خملفات عصر انقضىاجليتوات اليت كانت ت

  .من تارخيها

 

الرؤية مرتبط  من الصهاينة يتصور أن سقوط اجليتو سيتسبب يف اختفاء اليهودية، ألن وجودها حسب هذه وكان كثري
وبالفعل، واجه كثري من اليهود صعوبة يف  .ماجعضوياً بالعزلة، وبالتايل فالبد أن يتعارض مع ظروف اإلعتاق واالند

ميكن أن ميارس اليهود فيها ) أي الدولة الشتتل(جيتو /الصهاينة بإنشاء دولة ولذا طالب. التكيف مع األوضاع اجلديدة
  .وأن حييوا حيام الثقافية واحلضارية والقومية دون تدخل من األغيار شعائرهم
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أُغلقت على اليهود، حبيث أصبح  لإلشارة إىل أحياء اليهود يف املدن البولندية اليت» جيتو«استخدم النازيون كلمة  وقد
وقد سيطرت هذه السلطة على استرياد الطعام واملواد . السلطة النازية حمظوراً عليهم اخلروج من هذه األحياء إال بإذن من

اإلنتاج ملكية  وكانت أدوات. ليت يؤديها سكانهتصدير البضائع اليت ينتجها اجليتو، وعلى اخلدمات ا اخلام، وعلى
الطعام واملالبس توزع على العاملني وأسرهم وكذلك  أما األجر املدفوع نظري العمالة، فكان كميات من. مجاعية للجيتو

  .النازي للجيتو اخلدمات اليت توفرها سلطات

 

يهود مصدراً من املصادر املالية للدولة األملانية، اليت ال وعلى طريقة أوربا يف العصور الوسطى، كان النازيون يعتربون
مثن يفوق  واجلستابو واليت كانت تؤجر هذا املصدر إما للسلطة العسكرية وإما لشركة مدنية نظري تديرها فرق الصاعقة

لطات النازية ختفض وكانت الس. إىل درجة كبرية كثرياً تكلفة اإلبقاء على املصدر وإدارته، ومن مث ظل عائد اجليتو عالياً
ومع استمرار العمالة وبذل . مستوى الكفاف، وذلك حىت تنخفض تكاليف إدارته مستوى املعيشة يف اجليتو إىل ما دون

ميوت سكان اجليتو  البشرية نفسها وتناقُص الطعام والرداء إىل ما دون حد الكفاف، كان من املتوقع أن كمية الطاقة
من أكثر طرق اإلبادة رشداً وعملية إذ مل  وكانت هذه الطريقة. اللجوء إىل أي عنفخالل ستة أو سبعة أعوام دون 

الترشيد هذه، أي توظيف الوسائل على أحسن وجه خلدمة األهداف، تفسر  غري أن عملية. يكن يبدد فيها أي شيء
  .النازية أمهية العمل وعلى مدى نفع اليهود القتصاد احلرب يف أملانيا تأكيد القوات

 

كما مات  .1942 من سكان جيتو وارسو حىت يوليه عام% 19جنح النازيون يف عملية الترشيد هذه إذ مات  وقد
 سنوات 9  7ما يعين أن فترة  ، وهو1944 حىت عام 1940من سكان جيتو لودز يف الفترة من مايو عام % 35

  ).ستة ماليني يف أفران الغاز أمر مبالغ فيهعلى أن هالك  وهذا دليل آخر(كانت بالفعل كافية إلبادة يهود اجليتو 

 

عن وضع كثري  أن وضع اجليتو مل يكن خيتلف من ناحية البنية، ومن ناحية عالقته بالسلطة املستغلة، ومما جتدر مالحظته
 مواردها املُستعمرة، فهي األخرى مت ترشيدها والتحكم يف من املستعمرات األوربية يف آسيا وأفريقيا يف عالقتها بالدولة

  .توظيف كل جوانب احلياة فيها خلدمة الدولة املُستعمرة وصادراا ووارداا، كما مت

 

ولكن . واستوطنوا فيها اآلن على أحياء يهود اليديشية الذين هاجروا إىل الواليات املتحدة» اجليتو» ويطلَق مصطلح
يوجد استمرار قط، فاجليتوات األمريكية ختتلف يف ال  االستخدام هنا جمازي إىل أقصى حد، ويفترض استمراراً حيث

 والوجداين عن جيتوات شرق أوربا، وهي ال ختتلف من قريب أو بعيد عن أي من ضواحي بنائها االقتصادي واملعماري
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دخله بذلك، يف حني  أمريكا حيث ال يسكنها إال من يريد من اليهود أو املسيحيني البيض أو أي شخص يسمح له
واملعيار العرقي . عرقي ومايل: فاحلاكم هنا معياران . الزنوج وبعض أعضاء األقليات األخرى مثل أهل بورتريكويستبعد

 .املايل فال يستبعد أحداً سوى الفقراء ال يستبعد اليهود، أما املعيار

 

  بنية الجيتو

Structure of the Ghetto  

املصرح  وكان من غري. تغلَق عادةً يف املساء) أو أكثر( عال له بوابة خارجها حماط بسور مكان داخل املدينة أو» اجليتو«
يظهروا خارج اجليتو يف يوم األحد أو يف أيام  به ألعضاء اجلماعات اليهودية، يف بعض املراحل التارخيية ببعض الدول، أن

محاية اليهود كجماعة وظيفية : العالية يهدف إىل عدة أشياء متناقضة، منها وكان اجليتو بأسواره. أعياد املسيحيني
يضمن أال يهرب  كما كان. وسهولة حتصيل الضرائب منهم، ومراقبتهم وعزهلم وفصلهم عن األغلبية املسيحية وسيطة،

  .وإدارة يستفيد اإلمرباطور أو احلاكم من وجودها أعضاء اجلماعة إىل بلد آخر، فقد كانوا مادة استعمالية وأداة إنتاج

 

عالقة  فعضو هذه اجلماعة يدخل يف. املعايري األخالقية من مسات اجلماعات الوظيفية الوسيطة ن ازدواجومن املعروف أ
وهو يرى . محيمة دافئة مع أعضاء مجاعته نفعية مادية رشيدة تعاقدية باردة مع أعضاء جمتمع األغلبية، ويدخل يف عالقة

 ن رؤيته هذه تناقض متاماً رؤيته ألعضاء مجاعته، إذ يراها مجاعة هلاولك. حرمة له جمتمع األغلبية على أنه جمتمعاً مباحاً ال

املعايري ينصرف فقط إىل  ولكن هذا االزدواج يف. ولذا، فهو يراعي حرمتها ويؤثرها على نفسه. قداستها وحرمتها
راف السائدة هي اإلطار الوسيطة إذ يظل قانون الدولة واألع املوقف األخالقي والعاطفي العام ألعضاء اجلماعة الوظيفية

يشكل استثناء  واجليتو ال. حيتكم إليه اجلميع، سواء أعضاء اجلماعة الوظيفية الوسيطة أم األغلبية املرجعي القانوين الذي
املواثيق اليت كان مينحها األباطرة : اخلارجي أوالمها القاعدة إذ كانت هناك جمموعتان من القوانني تنظم عالقته مع العامل

 جمموعة القوانني اليت تنظم عالقة اليهود بعضهم ببعض: مبجتمع األغلبية، وثانيتهما راء لليهود وتنظم عالقتهمواألم

الداخلي الذي ينظم عالقات  وكان القانون. كأعضاء داخل اجليتو وكجماعات يهودية داخل التشكيل احلضاري نفسه
أما عالقات اجلماعات اليهودية بعضها بالبعض اآلخر، . لمودالت هو) يف األمور الدينية والشخصية(اليهود فيما بينهم 

كثري من  وكان اجليتو يتمتع بقسط وفري من اإلدارة الذاتية، شأنه يف هذا شأن. حترمي االستيطان فكان ينظمها قانون
خبة يف بعض إىل اثين عشر شخصاً، منت فكانت تديره هيئة إدارية تصل أحياناً. املؤسسات يف جمتمعات العصور الوسطى

وكانت هلذه . القيادات املنتخبة تنتمي إىل جمموعة من األسر احملدودة األحيان ومعينة يف البعض اآلخر، وإن كانت
الزواج  قوة تنفيذية ضخمة، فكانت تقوم بإمتام عمليات) بني اإلشكناز، واملاهاماد بني السفارد القهال(املؤسسة 

وكان من حق هذه االس أن تصدر  ).بل اإلعدام يف حاالت نادرة(لسجن والطالق وتنفيذ العقوبات مثل اجللد وا
إسبينوزا، وكان من حقها النظر يف املنازعات بني اليهود واحلكم  ، كما حدث مع)حريمي(قراراً بالطرد من حظرية الدين 
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صغر  اجليتو بسببوكان أعضاء الس يعرفون كل صغرية وكبرية عن سكان . الشريعة اليهودية يف القضايا حسب
  .حجمه وقلة عددهم، ولذا كان من السهل التحكم فيهم

 

وظائف  وأهم. جمموعة من املوظفني بعضهم ال يتقاضى أي مرتب، وبعضهم اآلخر يعمل نظري أجر وكان يتبع الس
ت اهليئة اإلدارية كان يرأس اجتماعا القسم األول الربناس وهو رئيس اجلماعة الذي كان يترأسها يف كل املناسبات كما

وكان الربناس يراقب املوازين ويقرر املرتبات اليت تدفَع للموظفني التابعني  ،»الربناسيم«اليت كان يشار إليها أيضاً ب 
يختار أكثر الناس تفقهاً يف الدين  وكان يعد قائد اجلماعة اليهودية على املستويني الديين والدنيوي، ولذا كان للمجلس،

يف الغرب، بدأ املنصب يتحول إىل منصب دنيوي، وأصبحت مسئولية  ولكن، مع بدايات الثورة العلمانية. ملنصبهلذا ا
 األمور الدينية وحدها حيث مت فصلها عن األمور الدنيوية، وهو شكل من أشكال علمنة احلاخامات مقصورة على

اجلماعة اليهودية يف العصورالوسطى يف  ئف بسبب طبيعةوكان يلي الربناس اجلايب أو احملصل، ووظيفته أهم الوظا. اجليتو
ويف معظم . حيدد الضرائب ويقوم جبمعها لصاحل السلطات احلاكمة وكان اجلايب هو الذي. الغرب كعنصر نافع مايل

 عدد زاد وبعد أن. مؤسسة القهال حاخام مل يكن يدفَع له راتب حىت القرن الثالث عشر امليالدي أحناء أوربا، كان يتبع
احلاخام يقوم أحياناً بدور القاضي الشرعي  وكان. أعضاء اجلماعة، تفرغ هذا احلاخام ملهمته وأصبح موظفاً بأجر

  .وكان للقهال أحياناً شرطته اخلاصة اليت كانت تتبعه. متفرغ ، ولكن كان يوجد يف أحيان أخرى قاض)ديان(

 

يقوم بعمليات  ة الشوحيط وهو الذابح الشرعي، واملوهيل وهو الذياليت كان يتقاضى صاحبها راتباً وظيف ومن الوظائف
والشعائر املرتبطة ا مثل إخراج لفائف الشريعة  الذي يقوم بالقراءة واإلشراف على أداء الصالة) حزان(اخلتان، واملرتل 

ى داخل اجليتو الشماس ومن أهم الشخصيات األخر. أحياناً مرتل ثان أو بديل وكان يوجد. من سفينة العهد وإرجاعها
بيت (دار القضاء  املعبد اليهودي الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على املعبد وينفذ أحكام أو حارس

معلومات تفصيلية عن اليهود فأصبح سيداً  أو احملكمة اليهودية، وكانت واجباته هذه جتعله مسئوالً عن مجع) دين
ليجمع ) الوكيل(ترسل املشواله ) يشيفا(وكانت احللقات التلمودية . املصلت وسيفهللجماعة اليت كانت ختاف إرهابه 

  .هلا من اجلماعات اليهودية املختلفة التربعات

 

الذي كان يعيش على هبات املستمعني وينتقل من جيتو إىل ) جميد(الواعظ املتجول  ومن الوظائف األخرى داخل اجليتو،
يهود اجليتو مثل  وظهرت مناذج إنسانية أصبحت مألوفة لدى. يت ترتب الزجياتوالشادخان وهي اخلاطبة ال آخر،

والبتالنيم أو العاطل الذي يعيش من ال شيء، ويتسكع  الشنورر أو الشحات الوقح املتسول والتساديك أو الرجل التقي
  .ال يكتمل النصاب الالزم للصالة جبوار املعبد ليبتز املصلني حني
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 أما األعمال اليت كان. الوظيفي للجيتو من الداخل مث إىل عالقته بالعامل اخلارجي يد أن ننظر إىل البناءوقد يكون من املف

وحدها، وتلك اليت كانت تليب حاجات  األعمال اليت تفيد اجلماعة اليهودية: يقوم ا يهود اجليتو فتنقسم إىل قسمني
وتضم اموعة األوىل احلاخامات واملدرسني .  يف الوقت نفسهاألغيار خاصة باجلماعة اليهودية ولكنها ميكن أن تفيد

أما . واملدافن بأعمال الذبح والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي احلمام الطقوسي وحراس املعابد ومن يقومون
مالة وقد بلغت الع). طاليت(شال الصالة  اموعة الثانية فتضم اجلزارين وصانعي الشموع وجتار الكتب وناسجي

  .من جمموع العمالة اليهودية %10 املخصصة للخدمات الداخلية تمع اجليتو حنو

 

املقربة لدفن موتى أعضاء اجلماعة، ومحام عام، ومحام : القهال، مثل وكانت توجد مؤسسات أخرى يف اجليتو تتبع
واملدارس التلمودية  )تلمود تورا(ريية مرتل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يضم املدارس األولية اخل طقوسي، وأحياناً

ولكن أهم املؤسسات على اإلطالق كان . سكان اجليتو وكانت توجد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن). يشيفاه(العليا 
  .واالجتماع املعبد، فهو بيت العبادة والدراسة

 

 كان ميثل بالنسبة إليه قيمة استعمالية وحسب، العامل وكانت عالقة اليهودي بعامل األغيار عالقة موضوعية جمردة، فهذا
 كما. أما يف داخل اجليتو، فهو جيد كل ما كان يفتقده. والعواطف والطمأنينة واألمن ومن مث فهو عامل خال من احلب

السبت، ويعيش داخل شبكة  أنه كان ميارس يف اجليتو شعائر اليهودية بكل حرفيتها دون حرج، وميتنع عن العمل يوم
ويرى بعض دارسي اجليتو أن . ازدياد حدة الصراع مع األغيار  العالقات اإلنسانية الدافئة القوية اليت ازدادت قوة معمن

متمثلة يف  كانت سائدة فيه، سواء كانت الثقافة شعبية متمثلة يف الرقص والغناء أو كالسيكية األشكال الثقافية اليت
. احلال كانت مستمدة من ثقافة عامل األغيار ثري من الثراء، وأا بطبيعةالدراسات الدينية والفقهية، كانت تتسم بك

داخل اجليتو كان يتصور أن هذه األشكال الثقافية يهودية خالصة وتتسم  ولكن ما يهمنا تأكيده هنا هو أن اليهودي
 .عزلته عن العامل اية األمرولذا، فقد كانت ثقته بنفسه تزداد ويزداد إحساسه ويته الومهية، ويف  .خبصوصية يهودية

 

إىل الشعب املقدس والشعب املختار وأن اجليتو ليس إال وجوداً  وكان اليهودي يتلقى داخل اجليتو التأكيدات بأنه ينتمي
وفكرة . الكاملة اإلله األمة وروحها إىل أن حيني احلني ويشاء إعادة شعبه إىل أرضه املقدسة وحريته مؤقتاً حيفظ فيه

جاءت منه » بلد أصلي«دائماً تنتمي إىل  ود املؤقت فكرة أساسية يف تفكري اجلماعات الوظيفية الوسيطة، فهيالوج
األفكار أن التراث القبايل احللويل، ابتداًء من القرن السابع عشر امليالدي،  ومما عمق هذه. وستعود إليه يف اية األمر

فإنه يعجل يف واقع األمر  يهودي يعلم أنه حينما ميتنع عن العمل يوم السبتفكان ال. اليهود يف موضع مركز العامل وضع



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               421  

تصبح كل املعاناة واآلالم اليت يتحملها اليهودي خارج اجليتو  بل. مبقدم املاشيح ليخلص العامل ويسود الشعب اليهودي
  .والتميز، وكلما زاد االضطهاد زادت الساعة اقتراباً من عالمات االختيار

 

االحتكاك  مؤسسة دف، كما أسلفنا، إىل خلق مسافة بني أعضاء اجلماعة واألغلبية للتقليل من الواقع أن اجليتوو
بالطبع، وإن كان هذا القدر يتفاوت يف حدته  والصراع بينهم، لكن قدراً من الصراع واالحتكاك يسم الوجود اإلنساين

  :يت يواجهها اجليتو تدور على ثالثة مستوياتالصراعات ال وكانت. وكميته بتفاوت الزمان واملكان

 

 : لفةالصراع داخل الجيتو بين الطبقات والفئات المخت  1

 

الطبيعة  غري أن. وشرائح اجتماعية خمتلفة، فكان هناك الغين والفقري واملستغل واملستغل كانت توجد داخل اجليتو طبقات
كما زاد نظام الضرائب . الطبقات والفئات كافة  اليهودية فرضت تداخلاملغلقة هلذا البناء االقتصادي ووظيفية اجلماعة

كانت الضريبة تفرض يف كثري من األحيان على اجلماعة ككل سواء كانت مجاعة  يف اتمعات األوربية هذا التداخل إذ
فقراء اجليتو كانوا غري  ث إنوحي. اقتصادية مثل اليهود أو مجاعة اقتصادية ذات طابع ديين مثل نقابات احلرفيني دينية

كلها نيابة عن اجلماعة، فتحولوا بذلك إىل أرستقراطية  قادرين على دفع الضرائب، فإن األثرياء كانوا يقومون بدفعها
وقد انعكس هذا الوضع على التنظيم االجتماعي للجيتو، فكانت اجلماعة . اليهود ذات ثقل كبري فرضت هيمنتها على

  .ية مصاحل سائر أعضائها بصرف النظر عن انتمائهم الطبقي أو الفئويتقوم برعا اليهودية

 

 :   الصراع بين الجيتو الواحد والجيتوات األخرى2

 

يتنافسون فيما  حريصاً على االحتفاظ باستقالله والدفاع عن مصاحله جتاه اجليتوات األخرى، إذ كانوا كان كل جيتو
ومن هنا كان لكل جيتو حق . خالل املواثيق ا نفسها اليت حيصلون عليها منبينهم يف ااالت نفسها ومن أجل املزاي

أي يهودي آخر من القدوم إىل اجليتو واإلقامة فيه إال بإذن خاص  ، وهو حق منع)حريمي ها يشوف(حظر االستيطان 
  .أجر معين وملدة حمددة ونظري

 

 : بيةعالقة الجيتو بمجتمع األغل  3
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الطبقات  اجليتو باتمع اخلارجي، فإن أعضاء اجلماعات اليهودية مل يكن يف صفوفهم بعض أما من ناحية عالقة
تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة  وهلذا، مل. امللوك واألمراء والنبالء واألشراف والفالحني: االجتماعية مثل

 فكانت عالقة منافسة قوية، ولذلك جند أن واحلرفيني وصغار النبالء أما عالقة اليهود بالتجار. بينهم وبني اليهود
اجلماعات، كما كان  الثورات ضد أعضاء اجلماعات اليهودية كانوا بالدرجة األوىل من بني صفوف هذه احملرضني على

ولكن هذا مل مينع وجود احتكاكات شديدة يف  .طرد اليهود ككل يتم حتت ضغط هذه الطبقات والفئات االجتماعية
  .وصغار النبالء والفالحني ني أعضاء اجلماعات اليهوديةبعض األحيان ب

 

قدر كبري من التجريد ولكنه جتريد يبسط الواقع بعض الشيء حىت  هذه هي البنية األساسية للجيتو، وهي دون شك ذات
 اجليتو قائماً كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو بنيان اقتصادي اجتماعي يوفر ألعضاء وقد ظل. يتسىن فهمه

وهلا هويتها الدينية واإلثنية  اجلماعات اليهودية االستقالل كجماعة وظيفية وسيطة هلا مصاحلها ومشاكلها االقتصادية
  .املستقلة

 

 اإلقطاعي ابتداًء من القرن احلادي عشر امليالدي، وبظهور أمناط الرأمسالية التجارية ولكن، بالتحول التدرجيي للمجتمع

مركزهم عرب القرون من جتار دوليني  تجارة الدولية، بدأ اليهود يفقدون دورهم االقتصادي، وااراحمللية اليت اضطلعت بال
بإقراض كميات صغرية من النقود للمواطنني العاديني الذين كانوا يرهنون  إىل مرابني مث أخرياً إىل مرابني صغار يقومون

املرهونة ملكاً للمرايب الذي   يعجز عن الدفع، تصبح السلعةوحينما كان املدين. اخلاصة ويدفعون فوائد باهظة ممتلكام
وإىل جانب هذا، ظل أعضاء اجلماعات اليهودية ). التاجر املتجول أي(كان يسلمها للشخصية األساسية الثانية يف اجليتو 

  .التطريز وحياكة املالبس واحلالقة: مثل يقومون بأعمال خفيفة،

 

 ولكن ينبغي هنا أن منيز بني. االقتصادي للجيتو يف ايار تدرجيي معنوي وأخالقي ساسوتسبب االيار التدرجيي لأل

ويف األلزاس واللورين من جهة  جيتوات أوربا والعامل اجلديد من جهة، وجيتوات يهود اليديشية يف شرق أوربا ووسطها
شديدة عند استقرار يهود املارانو تفرض عليهم قيود  ففي هولندا، أخذت أحوال اليهود يف التحسن ومل. أخرى

العامل  وحينما استوطن اليهود يف. وبايون يف فرنسا حيث كانتا تضمان مجاعتني سفارديتني والوضع نفسه يف بوردو.ا
  .تكن ذات كثافة سكانية يهودية كبرية اجلديد، فإم مل يوطَنوا يف أحياء خاصة م،ومما سهل هذا أن هذه بالد مل
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شرق أوربا ووسطها حيث تضاعف عدد اليهود يف أواخر القرن الثامن  ضع كان على عكس ذلك متاماً يفولكن الو
عليها كانت  ومما زاد الطني بلة أن األرض املصرح ببناء منازهلم. الذي أدى إىل ازدحام اجليتوات عشر امليالدي، األمر

عمائر اجليتو متالصقة، كما كانت تتميز   هنا كانتومن. حمدودة حىت اضطروا يف غالب األمر إىل االتساع الرأسي
وتسبب ارتفاع العمائر وتالصقها إىل حجب الشمس عن حارات اجليتوات،  .بارتفاعاا اليت تفوق عمائر املدينة

ومع (القاذورات  رطبة وغري صحية كما أصبحت أماكن شديدة القذارة تنتعش فيها األمراض وتتراكم فأصبحت لذلك
التاسع عشر مل تكن ختتلف كثرياً عن جيتوات أعضاء   لنا أن نالحظ أن كثرياً من األحياء يف مدن أوربا يف القرنهذا

  ).اجلماعات اليهودية

 

ووسطها القاطنني فيه، وعمق  ترك االحنطاط االقتصادي واملعماري للجيتو أثراً عميقاً يف وجدان يهود شرق أوربا وقد
اإلصالح الديين، مث عصر االستنارة يف أوربا، واليهود داخل  وقَدم عصر النهضة وعصر. رجيانفصاهلم عن العامل اخلا
الثقافة  والوجدانية، فكان معظم أعضاء اجلماعات اليهودية من يهود شرق أوربا معزولني عن أسوار اجليتو االقتصادية

تاريخ األغيار، إذ كان كل ما يعنيهم هو تاريخ  منالعامة ال يدرسون إال التوراة والتلمود واملدراش، وال يقتربون البتة 
  .املقدسة اليهود كما جاء يف كتب اليهود

 

وقد خلص . غريها، موجودة أساساً يف شرق ووسط أوربا وكانت اجليتوات اليت أفرزت الصهيونية، واليت منا أكثر من
امليالدي على  ليا أو مثقف اجليتو يف القرن التاسع عشرالفكرية لطالب املدرسة التلمودية الع ديفيد فرايدلندر املقدرات

رجم أو حرق ابنة احلاخام الزانية، ولكنه يف  كان يف إمكان مثل هذا الطالب أن يفيت إن كان من الواجب: النحو التايل
  .البلد الذي يعيش فيه الوقت نفسه كان ال يعلم شيئاً عن تاريخ

 

مزرياً جداً، إذ كانوا ال يعرفون أكثر من أن اجتاه القدس هو حنو  ثقافية للجماعة،وكان جهل احلاخامات، وهم القيادة ال
فيتجهون  ولذا، كان حاخامات بولندا خيطئون يف حتديد اجتاه القدس. ورد يف بعض الكتب الدينية الشرق وحسب، كما

نشر أول كتاب يف اجلغرافيا بالعربية وحينما  ).بالنسبة إىل موقعهم(وكانت القدس، يف الواقع، تقع حنو اجلنوب . شرقاً
  .من احلاخامات ال يزالون ينكرون وجود أمريكا ، اشتكى املؤلف من أن كثريا1803ًعام 

 

 فلم تكن قيادم الثقافية تعرف أياً من اللغات. شرق أوربا يف زيادة عزلتهم وختلفهم وساهم الوضع اللغوي ليهود

اللغات، حبكم وجودهم الفعلي  وإن تصادف وعرفوا إحدى هذه. لروسية، معرفة كافيةاألوربية احلية، مثل األملانية أو ا
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وكانت اللغات املعروفة يف اجليتو هي العربية لغة العبادة، واآلرامية . البلد يف البلد، فإم كانوا جيهلون التراث الثقايف هلذا
 .لغة احلديث اليومي بني اليهود ارع فكانت اليديشية، وهيأما لغة الش. التلمود والقانون، ومها لغتا النخبة الثقافية لغة

 

 الجيتوية 

Ghettoism  

وظيفية وسيطة يف احلضارة الغربية  هي طريقة التفكري اليت أفرزها وضع أعضاء اجلماعات اليهودية كجماعة» اجليتوية«
 لدراسة اجلانب اجليتوي يف الفكر )الصهيونية(الد اخلامس  وبإمكان القارئ أن يعود إىل. على مدى مئات السنني

  .وغري اليهودي الصهيوين الغريب اليهودي

 

  حظر االستيطان

Ban on Settlement  

تنظَّم على أساسه العالقة بني  ، وهو مفهوم قانوين كانت»حريمي هايشوف«ترمجة للعبارة العربية » حظر االستيطان«
حق ) أو غري ذلك من الوحدات السكنية(أعضاء كل مجاعة يف مدينة  ياجلماعات اليهودية املختلفة يف الغرب، فهو يعط

 ولذا، كان على كل. السكىن معهم باعتبار أن هذا احلق مقصور على أعضاء اجلماعة وحسب منع اليهود اآلخرين من

حق «أي » هاقهيال حزقات«أو » حزقات هايشوف«وافد جديد أن حيصل على تصريح من أعضاء اجلماعة يسمى 
وكان اهلدف من . شراء أو استئجار عقار أو أرض وكان عادةً ما حيصل الوافدون على هذا احلق عن طريق. »االستيطان

ومن مث استثنيت بعض القطاعات اليت ال تعمل بالتجارة من احلظر، ومن . اليهودية هذا القانون أو العرف محاية التجارة
والالجئون شريطة أن يكون بقاؤهم  خامات الذين ال ميارسون عملهم، واخلدمهؤالء طلبة املدارس الدينية العليا واحلا بني

املدينة أكثر من ثالثة أيام، ومل يكن من حقه أن يستأجر مرتالً وال  ومل يكن مصرحاً لليهودي الغريب بالبقاء يف. مؤقتاً
  .الزواج فيها خشية أن يعطيه هذا احلق يف البقاء أن يستصدر وثيقة

 

اليهودي أن يستأجر  القوانني اليت حتظر استيطان غري اليهود أكثر تعنتاً، فمثالً كان بإمكان التاجر ال، كانتوبطبيعة احل
اجلماعة نفسها وأن يقتصر نشاطه على السوق  غرفة حلضور إحدى األسواق التجارية شريطة أال يبيع سلعة لسكان

  ).سها للتاجر غري اليهوديتوفري التسهيالت نف وقد كان من احملظور(الذي أتى حلضوره 
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من  اجلماعات األوربية حىت بداية العصر احلديث، وخصوصاً يف بولندا، حيث أصبح حق احلظر وقد ساد املفهوم بني
اليهودية أن توطِّن األثرياء  وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذ كان من صاحل اجلماعة. حقوق القهال األساسية

األثرياء اليهود يفكر يف اهلجرة، كان أعضاء اجلماعة يستخدمون كل  ولذا، حينما كان أحد. ليساعدوا يف دفع الضرائب
الفقراء، فكان يتم  أما. إلبقائه، وإن أصر على مغادرة اجلماعة كان عليه أن يدفع نصيبه من الضرائب وسائل اإلقناع

ل من مدينة إىل أخرى، األمر الذي عقَّد مشكلة الفقر تنقُّ وكان الفقراء الغرباء دائماً يف حالة. تشجيعهم على ترك املدينة
  .املفهوم أو متارسه ومما جيدر ذكره أن اجلماعات اليهودية يف الدولة العثمانية مل تكن تطبق هذا .والتسول بني يهود أوربا

 

حينما ٬ ود اليديشية املعدمنيوغريها، نظروا إىل يهود الشرق، أي يه ويبدو أن يهود الغرب األثرياء، يف أملانيا وإجنلترا
ولعل . االستيطان التاسع عشر امليالدي، من هذا املنظور، أي على اعتبار أم وافدون يطبق عليهم حظر جاءوا يف القرن

حيظر استيطام يف الغرب عن طريق توطينهم يف  هذا كان أحد الدوافع وراء تبني احلل الصهيوين التوطيين، فهو حل
ويطلق . على مستوى قومي) حريمي هايشوف(طبقوا قانون حظر االستيطان  آخر بعيد، فكأم) يشوف(مستوطَن 

البيض، وهم  ، وقد حاولوا تطبيق احلريمي هايشوف على اليهود غري»يشوف«املُستوطَن الصهيوين اسم  الصهاينة على
  .اآلن يطبقونه على الفلسطينيني من كل دين ولون

 

  القسم اليهودي

Jewish Oath  

 وهي عبارة إجنليزية التينية٬ «oath more judaico أوث موري جودايكو«ترمجة لعبارة  »القَسم اليهودي«

يتلونه يف القضايا بينهم وبني  ، والقسم اليهودي هو ذلك القسم الذي كان اليهود»القَسم حسب عرف اليهود«معناها 
وكان نص القسم والطقوس الرمزية اليت تصاحبه يعطيانه شكل  ).814  771(ويعود إىل أيام شارملان . غري اليهود

يف  على نفسه وجيعالنه يتضمن وضعاً تفصيلياً للعقوبة اليت ستحل إن كان اليهودي كاذباً اللعنة اليت يستمطرها املرء
 وألحتسس طريقي اللعنة على سالليت إن كنت كاذباً يف قَسمي فلترتل: "وقد جاء يف صيغة أحد األقسام ما يلي. قَسمه

  ".بني احلوائط كاألعمى، مث لتنشق األرض وتبتلعين

 

يكذب، وخصوصاً أنه كان معروفاً يف  ويبدو أن استمطار اللعنات ذا الشكل كان يهدف إىل ختويف اليهودي حىت ال
 أية نذور قطعوها صالة يوم الغفران ويتحللون من خالل ذلك من العصور الوسطى أن اليهود يتلون دعاء كل النذور يف

تطرفاً حيث  أما الطقوس اليت كانت تصاحب القَسم، فكانت أكثر. التزموا ا يف العام السالف على أنفسهم أو أية أميان
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احملاكم، كان على اليهودي أن يقف  ويف إحدى. كان على اليهودي أحياناً أن ميسك بعصا القاضي ويلقي القَسم
األربع، فصار بثالث أرجل، وهو يلبس قبعة اليهود ويلتفع بشال  عت إحدى أرجلهووجهه حنو الشمس على كرسي نز

. لدى اليهود وأحياناً كانت توضع حتت الكرسي مواد قذرة مثل جلد أنثى اخلرتير، وهو حيوان كريه ).طاليت(الصالة 

 القَسم، فال ميكنه أن يكذب يف بتوازنه ويردد ولعل اهلدف من كل هذا هو أن حياول اليهودي أن يركز على االحتفاظ
  .ويستمطر على نفسه اللعنات بالفعل عقله الباطن ويصدق يف قَسمه

 

القانوين الشاذ باعتبارهم عنصراً غريباً يف جمتمع مسيحي يستند إىل الشرعية  والقَسم اليهودي تعبري عن وضع اليهود
القَسم اليهودي، دون الطقوس  وقد استمر. جتاه األقليات الدينيةوال يقبل غريها وال توجد فيه فلسفة واضحة  املسيحية

بعد إعادة (ومل يعرف القَسم اليهودي ال يف إجنلترا احلديثة  .اليت تصاحبه، حىت منتصف القرن التاسع عشر امليالدي
  .وال يف الواليات املتحدة) القرن السابع عشر امليالدي توطني اليهود يف

 

 مميزة عالمة اليهود ال

Jewish Badge  

وهذا أمر مألوف  اجلماعات اليهودية وغريهم من اجلماعات يرتدون زياً خاصاً لتمييزهم عن بقية السكان، كان أعضاء
فكان على كل مجاعة أن ترتدي زياً خاصاً ا، . واجلماعات يف اتمعات التقليدية املبنية على الفصل احلاد بني الطبقات

 ففي العصور. وكان هذا يسهل عمليات اإلدارة ومجع الضرائب. شعرها بطريقة مميزة ، وتقصوتلبس غطاًء للرأس

مميزة يرتديها ممارسوها، ومل  الوسطى يف الغرب، كان رداء الفرسان خمتلفاً عن رداء القساوسة، وكان لكل حرفة عالمة
ومل يكن أعضاء اجلماعة اليهودية يف العصور . مةمثل هذه العال يكن هذا عاراً وإمنا امتيازاً حيصل عليه من يرتدي

التعرف عليهم  استثناء من هذه القاعدة، فقد كانوا يطلبون امتياز ارتداء أزياء مميزة حىت يسهل الوسطى يف الغرب
. هم إليهااليت منحهم إياها، واليت يستند وجود فيتمتعوا باحلماية اليت زودهم ا اإلمرباطور أو األمري حسب املواثيق

 وكانت هذه. يلبسوا يف وسط أوربا كانت من ابتداع أعضاء اجلماعة اليهودية هناك والقبعة اليهودية اليت كان اليهود

حىت تسهل محايتهم، ومل تكن دف قط  األردية والعالمات املميزة تشبه أسوار اجليتو اليت تعزل أعضاء اجلماعة اليهودية
  .إىل إذالهلم

 

يفقدون  اجليتو، تغيرت وظيفتها بالتدريج، وخصوصاً بعد حروب الفرجنة، حيث بدأ اليهود  مثلها مثل أسوارولكنها،
فتحولت أسوار اجليتو إىل وسيلة لعزهلم  أمهيتهم يف غرب أوربا ووسطها كجماعة وظيفية وسيطة وجتار دوليني ومرابني،
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وهكذا أصبحت العالمة املميزة داللة العار، وحتولت من جمرد وظيفة . إلذالهلم وأصبحت العالمة واألردية املميزة وسيلة
  .إىل رمز ذي مضمون سليب حمدد وإجراء

 

وقد استجاب . أن توحد املواطنني يف مالبسهم ويف طريقة قص شعورهم ومع ظهور الدولة القومية، حاولت هذه الدولة
وارتداء  كنهم يف وسطها وشرقها متسكوا بضرورة إطالق اللحيةاليهودية يف غرب أوربا بسرعة، ول أعضاء اجلماعات

. املالبس وجعلتها مقصورة على احلاخامات القفطان، حىت اضطرت الدولة إىل إصدار قوانني ملعاقبة من يرتدي مثل هذه

المة املميزة، كما وقد أعاد النازيون العمل بالع. أعضاء اجلماعات اليهودية وكانت املعارك تقوم بني ممثلي الدولة وبعض
  .احلسيديني مازالوا يرتدون الرداء املميز ليهود شرق أوربا أن

 

  احتكار السلع وأسرار المهنة

Monopoly and Exclus iveness  

وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظيفة حمددة . واجلماعات يتميز اتمع اإلقطاعي الغريب بالفصل بني الطبقات والفئات
 ومن. واإلبقاء على أسرار املهنة بعدم إتاحة الفرصة لآلخرين للحصول على املعلومات در استطاعتها احتكارهاحتاول ق

املهنة أو الفئة الواحدة أن  هنا، كان اجليتو اليهودي وغري اليهودي يؤدي وظيفة أساسية إذ كان يتيح الفرصة ألصحاب
وكان هذا قانون العالقات . قد يطلعون على هذه األسرار ذينميارسوا حيام ومهنتهم بعيداً عن أعني اآلخرين ال

اليهود  ومل يكن االحتكار واستبعاد اآلخرين مؤامرة موجهة من. اليهود انطباقه على غريهم االجتماعية الذي ينطبق على
 مجاعة وظيفية، كانت اليهودية، باعتبارها ضد األغيار، وإمنا كان ذلك ميثل ظاهرة اجتماعية عامة وخصوصاً أن اجلماعة

الوظيفية يستند وجودها بأسره إىل وظيفتها وإىل أسرار املهنة، فإن عرفت  فاجلماعة. متثل هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة
كان البعض  ولذا، كان بعض اليهود يستبعدون األغيار، كما. خارج نطاقها انتفى أساس وجودها نفسه هذه األسرار

  .على هذا االحتكار ألن يف ايته ايتهم تصادية واملالية وحياولون بطبيعة احلال احلفاظمنهم حيتكرون الوظائف االق

 

مفهوماً أساسياً يف تفكري اجلماعات اليهودية منذ منتصف القرن احلادي عشر  وكان مفهوم االحتكار واالستبعاد
قانون االحتكار  ها بأا إشارة إىل، وفسر)27/3حزقيال (» تاجرة الشعوب« وقد علق راشي على عبارة  .امليالدي

يقيمون فيها بصفة مؤقتة كوافدين غرباء إذ كان يطبق  الذي كان يمنع مبقتضاه التجار الغرباء من االجتار يف املدينة اليت
  ).حريمي هايشوف) عليهم قانون حظر االستيطان
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وقد ورد يف . بل كان ميتد ليشمل اإلحساناالقتصادية،  ومل يكن احلظر مقصوراً على السكىن وحسب، أو املنافسة
بولندا  وبلغ هذا االجتاه مداه بني يهود. »أوىل من فقراء املدن األخرى برغم أن كليهما يهود فقراء مدينتك« التلمود أن 

واالقتراض بل أحياناً السفر ويف كل  إذ طوروا نظاماً مركباً للتحكم يف حق السكىن ويف العمل باملهن ويف الزواج
  .جوانب احلياة األخرى

 

. اآلخرين اليهودية متنح حق االستيطان لليهود الذين يدفعون رسوم الدخول وتنكر هذا احلق على وكانت اجلماعة

العمل، وكثرياً ما كان أعضاء اجلماعة، إما  وكانت اجلماعة أحياناً تطرد بعض اليهود أو تنقص حقوقهم أو حريتهم يف
يهودية، يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة للحد من نشاط األجانب اليهود أو  مجاعات غريمبفردهم أو باالشتراك مع 

  .اليهود غري

 

والوكالء اليهود أن يقوموا بتعريف رجل أعمال  وكان استبعاد غري اليهود أكثر حدة، فكان من احملظور على الوسطاء
وقد أصدر القهال حتذيرات . دي على حمل غري يهوديمستهلكاً غري يهو غري يهودي بآخر غري يهودي أو أن يدلوا

حمظوراً على  وكان. إفشاء أسرار مهنة التجارة لغري اليهود، أو لليهود من أعضاء اجلماعات األخرى عديدة فيما خيص
اليت اعترض كثري من املسيحيني على هذه القواعد  اليهود الذين يحضرون جلوداً أو فراًء أن يبيعوها إال لليهود، وقد

  .كانت تستبعدهم

 

البولندية مبقاطعة  احلركة القومية البولندية بدفاعها عن مصاحل البورجوازية البولندية، طالبت اجلماهري وحينما ظهرت
  .بولندا رجال األعمال اليهود، وهو استمرار ملرياث العصور الوسطى يف

 

  "شتدالن"الوسيط 

"Intermediary "Stadlan  

من (واملصطلح يشري إىل اليهودي . »يتوسط» أو» يبذل جهداً«مة مشتقة من فعل آرامي معناه كل» شتدالن«كلمة 
واآلن، يشار أحياناً . بدور الوسيط بني السلطة احلاكمة وأعضاء اجلماعة الذي كان يقوم) قيادات اجلماعات اليهودية

  .االستعمارية ية والقوىالصهيونية باعتبارها حركة تقوم بدور الوسيط بني اجلماعات اليهود إىل
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  "برناس"الرئيس 

Parnas  

يتقاضى أجراً يف  أهم موظف إداري ال) برناس(والرئيس . »يدعم«أي » برنيس«اشتقاق من الكلمة العربية  »برناس«
صبح ولكن ابتداًء من القرن السادس عشر، أ. والدنيوي وكان يترأسها أحياناً على املستويني الديين. اجلماعة اليهودية

 ويذهب بعض العلماء إىل). »برناس«وهي صيغة اجلمع يف العربية لكلمة (جملس الربناسيم  الربناس رئيساً إدارياً يعمل مع

  .ال تشري إىل الرئيس وإمنا إىل جملس األمناء بأكمله» برناس«أن كلمة 

 

  قوانين الترف

Sumptuary Laws  

احلاخامات لتحد من  اليت أصدرها) »تاقانوت«: بالعربية(د التكميلية جمموعة من القوانني أو القواع »قوانني الترف«
  :وقد صدرت قوانني الترف لألسباب التالية .أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية ملظاهر الترف والثراء إظهار

 

 أن تتسم بقدر عال معظم أحناء أوربا إىل مجاعات وظيفية، ومثل هذه اجلماعات البد  حتولت اجلماعات اليهودية يف 1
وإلجناز هذا، . ميكن حوسلتها االنضباط الداخلي واخلارجي والترابط الكامل حىت ميكنها أداء وظيفتها بكفاءة وحىت من

حدة التنافس، وخصوصاً أن أعضاء اجلماعات اليهودية  كان من الضروري القضاء على كل الرتعات الفردية وتقليل
  .صغرية األمر الذي جيعل التنافس باهظ التكاليف من الناحية االجتماعية والنفسية يعيشون داخل اجليتو يف مساحة

 

هذا جيعلهم حمط حقد أعضاء األغلبية،   كان أعضاء اجلماعات اليهودية الوظيفية ينجحون يف مراكمة الثروة، وكان 2
  .املزيد من السخط ولذا فإن مظاهر الترف والثراء كانت جتلب عليهم

 

اجلماعة اليهودية الوظيفية، ولذا كان يقع يف يد املرايب  ربا من الوظائف األساسية اليت اضطلع ا أعضاء كان ال 3
 وكثرياً ما كان املرايب وأفراد أسرته. مل يستطع أصحاا سداد الدين واستردادها مالبس فاخرة ومصنوعات مترفة

، وخصوصاً أن كثرياً من )التناسق بسبب عدم( األغيار يرتدون هذه املالبس واحللي، وهو ما كان جيعلهم حمط سخرية
  ).على عكس التصور الشائع(املرابني كانوا فقراء 
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انغماس بعض األفراد يف أشكال من الترف،  ولذا، فإن.  كانت الضرائب تفرض على اجلماعة اليهودية بشكل مجاعي 4
الضرائب، وهلذا فقد كان من صاحل اجلماعة ككل فرض مثل والعجز عن دفع  كان هذا يعين يف واقع األمر تبديد الثروة

  .هذه القوانني

 

فقد حددت بعض قوانني الترف كمية  .وتغطي قوانني الترف نشاطات كثرية متنوعة ختتلف من مجاعة يهودية إىل أخرى
 اتسمت مجاعتها اليهودية كان ذلك ينطبق على الرجال يف إيطاليا حيث اجلواهر اليت يسمح للنساء أن يتزين ا، بل

  !).شأا يف هذا شأن اإليطاليني يف كل زمان ومكان(الترف واإلنفاق  باملبالغة يف

 

كما هو احلال (الترف  حفالت األفراح كانت من أهم املناسبات، إلظهار الثروة أمام اآلخرين واالنغماس يف ويبدو أن
الناس ويتم فيها إطعام الفقراء إىل مناسبة ينقسم فيها  ة يتآلف فيهايف مصر يف التسعينيات حيث حتولت األفراح من مناسب

 ولذا،صدرت قوانني ترف حتدد عدد الذين ميكن دعوم حلفل الزفاف ونوع وعدد) الطبقي اتمع وتزيد حدة الصراع

ب لزيارة حينما يذه اهلدايا اليت ميكن أن يعطيها عريس لعروسه،وعدد املشاعل اليت ميكن أن تصاحب العريس
قوانني حتدد مثن الشعر املستعار الذي يسمح  وصدرت. عروسه،ومتنع إلقاء احللوى أو العمالت يف موكب العروسة

اليت  وكانت إيطاليا من أكثر البالد األوربية اليت صدر فيها قوانني الترف.لألنثى محلها للرجل بارتدائه واملروحة اليت ميكن
تقدم يف حفل عشاء خاص،بل وصدر  د أحد قوانني الترف عدد األطباق اليت ميكن أنوحد.»برمجاتيكا«كانت تسمى 

  .»تاقاناه دي بسكوتيين«لليهودي بأكلها ومسي القانون  يف ساردينيا قانون حيدد كمية البسكويت املصرح

 

السلطات  أر بالشكوى فتضطرأحياناً إىل درجة من التطرف تدعو أعضاء اجلماعة اليهودية إىل اجل وكانت القوانني تصل
ولذا، كانت تفرض أحياناً . لفرض قراراا أما قيادات اجلماعة اليهودية، فكانت تلجأ لكل الطرق. أحياناً إىل التدخل

 املمتنع عن تنفيذ القوانني يمنع من زيارة املعبد اليهودي، كما كان يمنع وكان). حريمي(عقوبة الطرد من حظرية الدين 

  .ماعة اليهودية من زيارة مثل هذا الشخص الذي ميتنع عن تنفيذ القواننيأعضاء اجل

 

  النظم القضائية والمحاكم

Judicial Sys tems  and Courts  
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فقد عين موسى قضاة . احلضارية اليت تنقلوا فيها مل خيتلف النظام القضائي بني العربانيني عما كان عليه يف البيئات
العربانية،  ومع تطور الدولة. وبعد االستيطان يف كنعان، كان يف كل مدينة قاض. الربية بعد يفحيكمون بني الناس، وهم 

تغير النظام القضائي بعض الشيء مبا يتناسب مع  وبعد العودة من بابل،. تطور النظام القضائي وازداد تركيباً ومركزية
 وبعد انتشار اليهود يف خمتلف البالد، ظهرت. ته املختلفةبدرجا) احملكمة(السنهدرين  الوضع احلضاري اجلديد، فظهر

األقليات واجلماعات الدينية  مؤسسات قضائية أخرى داخل إطار اإلدارة الذاتية اليت كانت تسمح ا الدول ألعضاء
ظر فيما قد املختص واحملاكم اخلاصة اليت كانت تن) ديان(القاضي  فكان لكل مجاعة يهودية، يف بعض األحيان،. واملهنية

يف معظم  أما التقاضي بني اليهودي وغري اليهودي، فكان يتم أمام قضاء اتمع املضيف. خالفات ينشب بينهم من
  .األحيان

 

باإلعدام يف حاالت نادرة، كما كانت متتلك أدوات تعذيب  وكان لبعض هذه احملاكم سلطات قد تصل إىل حد احلكم
العصور  ساجني اليهود، وكان هذا أمراً ضرورياً، ألن اجلماعات اليهودية يف أوربا يفامل خاصة ا، ويتبعها سجن إليداع

تتمتع القيادة بصالحيات قضائية وأن  الوسطى كانت تقوم بدور اجلماعة الوظيفية الوسيطة، ومل يكن هناك مفر من أن
. م لقيام أعضاء اجلماعة بدورهممن االنضباط األساسي والالز يتبعها نظام عقوبات صارم حىت يتسىن هلا فرض نوع

وظيفية  أعلى تحقُّق يف حالة القهال يف بولندا، البلد الذي وصل فيه دور اليهود كجماعة ووصل هذا النموذج إىل
  .وسيطة إىل قمة تبلوره

 

. قَسممسيحي خيلق مشاكل يف التقاضي، كما كان احلال يف مشكلة ال وكان وجود أعضاء اجلماعات اليهودية يف جمتمع

ومن بينها  ومع ظهور الدولة القومية املركزية، أُلغيت أشكال اإلدارة الذاتية كافة،. اليهودي ومن هنا ظهر القَسم
  .سلطات تذكَر احملاكم، واقتصرت احملاكم اليهودية على األمور الدينية ومل تعد هلا

 

وهذه احملاكم تستخدم . الزواج والطالق والنفقة :ويف إسرائيل، هناك حماكم حاخامية ختتص باألحوال الشخصية مثل
تصطدم بكثري من املهاجرين، خصوصاً يف املسائل اخلاصة بالزواج والطالق وتعريف  املعايري األرثوذكسية وهو ما جيعلها

  .هذا وال ميكن تعيني املتهود قاضياً حسب الشريعة اليهودية. اليهودية والتهود اهلوية

  "حيريم" والجماعة الطرد من حظيرة الدين

Excommunication "Herem"  
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، أو إىل األشياء اليت )27/28الويني (تعزل أي تكرس لألغراض املقدسة  العربية إىل األشياء اليت» حريمي«تشري كلمة 
» مصادرة امللكية«الكلمة مبعىن  ويستخدم عزرا). 7/26تثنية (ملسها بسبب طبيعتها احملرمة، مثل األشياء الوثنية  يحرم

، ويمنع »الطرد من حظرية الدين أو اجلماعة الدينية«إىل  ولكن االستخدام التلمودي للكلمة يشري). 10/8عزرا (
اليهودية،  ولذا، كان احلريمي سالحاً استخدمته املؤسسات. االتصال بالشخص الذي يتم طرده أعضاء اجلماعة متاماً من

أشهر قرارات الطرد، ذلك الذي صدر  ومن. ضد أعضاء اجلماعة حىت العصر احلديثمثل القهال واحملاكم الشرعية، 
واستمراره يف حياته دون أن يتنصر، رمبا كان يف حد ذاته رمزاً لوصول  ضد إسبينوزا، ورمبا كان عدم اكتراثه بالقرار

العصر احلديث معتمداً  واطن اليهودي يفوقد فقد قرار الطرد كل فعاليته، إذ مل يعد امل. بتعدديته ونسبيته العصر احلديث
 1983قام بعض احلاخامات من مؤيدي الصهيونية عام  ومع هذا،. على مجاعته يف حياته االقتصادية أو حىت الثقافية

ضد بعض الشخصيات اليهودية اليت هامجت إسرائيل ملا قامت به من مذابح ) املتحدة يف الواليات(بإصدار حريمي رمزي 
التابعني (لضمان تصويت الناخبني  ويف املعارك االنتخابية يف إسرائيل يستخدم أحياناً سالح احلريمي. تيالصربا وشا يف

  .ملرشح بعينه دون غريه) لألحزاب الدينية

 

  الشتتل

Shtetl  

والكلمة عربية يف األصل وتعين . »مدينة«ومعناها » شتوت«مشتقة من كلمة  صيغة تصغري يديشية» شتتل«كلمة 
عدد سكانه ما بني ألف  يبلغ(والشتتل تجمع سكاين يهودي . ويقصد ا زرع أو شتل كيان ما داخل التربة »شتلة«

، )شالختا(االستيطاين يف أوكرانيا، ووكالء للنبالء البولنديني  استوطن فيه اليهود ممثلني لإلقطاع البولندي) وعشرين ألفاً
الغائبني الذين كان  مجاعة وظيفية وسيطة تقوم بعملية االستغالل لصاحل النبالءأم كانوا يشكلون  وجامعي ضرائب، أي

فاجليتو . فإنه خيتلف عن اجليتو يف كثري من النواحي ورغم أن الشتتل أحد األشكال اجليتوية،. كل مههم زيادة دخلهم
 الستيطاين البولندي يف أوكرانيا بعدالشتتل فهو نوع من املستوطنات ارتبط باإلقطاع ا جمرد شارع أو حي يف مدينة، أما

املدن التابعة للنبالء، األمر الذي شجع  وظهور نظام األرندا وزيادة) يف القرن السادس عشر(احتاد مملكة بولندا وليتوانيا 
  .كانت تتحكم فيها البلدية واملصاحل التجارية البولندية والكنسية أعضاء اجلماعة على هجرة املدن امللكية اليت

 

اإلقطاعي ووطَّنهم فيه  كان مدينة ريفية الطابع مستقلة ذاتياً، معظم سكانه من اليهود الذين مجعهم النبيل والشتتل
وكانت هذه املراكز شبه الريفية شبه احلضرية حلقة  .ليضطلعوا مبهمة الوكالة عنه يف إدارة الضياع ومجع الضرائب

 ا، كان الشتتل يقع يف موقع إستراتيجي يوفر للفالحني من ناحية سهولةولذ. والريف اتصال بني احتياجات املدن الكبرية

وكان القانون البولندي، بسبب  العزلة وعدم االختالط مع بقية السكان،) من ناحية أخرى(الوصول إليه، ويوفر لليهود 
وبثالث خرطوشات وثالثة اليهودية أن حيتفظ ببنادق بعدد الذكور  الوضع املتفجر يف أوكرانيا، يفرض على رب العائلة
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. االستيطانية أن الشتتل ترمجة معمارية لوضع اجلماعة اليهودية يف إطار األرندا الزراعية اإلقطاعية أي. أرطال من البارود

مع البضائع املصنوعة يف املدن ومنتجات  وكان هناك أسواق تباع أو تقايض فيها األغنام واملاشية جنباً إىل جنب
يف الوقت نفسه املراكز اليت ميارس فيها احلرفيون حرفهم من صانعي  وكانت الشتتالت. ة الريفيةالصناعات املرتلي

واخلبازين وصانعي  والعربات إىل احلدادين وصاغة الفضة واخلياطني والذاحبني الشرعيني والطحانني ومصلحي العجالت
عابد للمتدينني، وفنادق للمسافرين والصيارفة وم وكان هناك أيضاً كتبة اخلطابات لألميني،. اخلمور الشموع ومقطري

  .والوسطاء من مجيع األنواع

 

وكانت توجد يف . يلتقي فيها اليهود باألغيار وتدور احلياة يف الشتتل حول املعبد اليهودي واملرتل اليهودي مث السوق اليت
  . شعبيون يتجولون من شتتل إىل آخراليهودية، وكان هناك رواة لألقاصيص وشعراء الشتتل أيضاً املدارس الدينية

 

ومع هذا، ونظراً لبعد . الثقايف عن البيئة احمليطة به ونظراً لوجود أغلبية يهودية يف الشتتل، فإنه حقق قدراً من االستقالل
. حمليط ما اليهودية واملدارس التلمودية العليا، تأثر سكان الشتتل باجلو الساليف املسيحي الشتتالت عن املراكز الدينية

  .روسيا وبعد تقسيم بولندا، كانت معظم الشتتالت توجد يف منطقة االستيطان يف

 

غرباء مبعىن الكلمة عن حياة األغيار وتفكريهم  كانت حياة« وقد وصف حاييم وايزمان حياة اليهود يف الشتتل بأا 
 كما هو] اليهودي[يها عامل األغيار حىت من وعينا لغام، فكانت متر أيام يستبعد ف وأحالمهم ودينهم وأعيادهم وحىت

ومع . »الذكريات والتجارب  وكان يفصلنا عن الفالحني عامل كامل من. احلال يوم السبت ويف أعياد الربيع واخلريف
احلضاري الساليف، وذلك كما يتضح يف احلركة  هذا، ورغم هذا البعد الظاهري، فإن الشتتل جزء من التشكيل

 مغرقة يف اليهودية رغم أا يف واقع األمر متأثرة باحلركات املسيحية األرثوذكسية  اليت يظن املرء ألول وهلة أااحلسيدية

يف جو الشتتل، كما أن كثرياً  وقد نشأت القيادات الصهيونية). وخصوصاً مجاعة اخلليسيت(الروسية املعارضة للكنيسة 
الرسام الروسي األصل (كما أن فن مارك شاجال  تقاة منه،من وقائع وشخصيات وحوادث األدب اليديشي مس

  .تعاجل موضوعات مأخوذة من عامل الشتتل) القاص األمريكي) وقصص بارنارد ماالمود) الفرنسي اجلنسية

 

أي  كوستلر أن أصول الشتتل خزرية وأنه، كمؤسسة فريدة، إحدى مثرات الدياسبورا اخلزرية، ويرى الكاتب آرثر
احتكار يهود الشتتل جتارة اخلشب  كما يرى كوستلر أن. ر، فهو يشبه املدن التجارية يف إمرباطورية اخلزرانتشار اخلز

اخلزر وأحد صادرام األساسية، وأن تخصص يهود الشتتل يف  يذكرنا بأن األخشاب كانت مادة البناء األساسية عند
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كان  ومن األعمال األخرى اليت. ال ونقل اخليام والبضائعلعادات اخلزر البدوية يف االنتق صنع العربات هو استمرار
الدقيق وجتارة الفراء، ورمبا يعود هذا  ميارسها يهود الشتتل، وال ميارسها يهود اجليتو، إدارة الفنادق وتشغيل مطاحن

  .جيتوات شرق أوربا أيضاً إىل اختالف أصول يهود الشتتل عن يهود

 

الذي أقيمت وفقه أقدم املعابد ) »الباجودا«من كلمة ) تميزة طراز الباجودانوجيب أن يضاف إىل هذه املالمح امل
طراز  والباقية حىت اليوم واليت يعود تارخيها إىل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر، وهو اليهودية اخلشبية يف الشتتل

كما ختتلف الزخارف الداخلية . ليهود الغربينيا خمتلف متاماً عن كل من طراز العمارة احمللية وطراز البناء املُستعمل لدى
منطها يف اجليتو الغريب، فقد كانت جدران معبد الشتتل تغطَّى بزخارف تشبه  ألقدم معابد الشتتل اختالفاً تاماً عن

 للخزر املشغوالت الفنية العربية اإلسالمية وتصور عليها احليوانات اليت تربز التأثري الفارسي املوجود يف الزخارف
  .اريني

 

اليت كان  التقليدي اليهودي البولندي، فرمبا كان منط القفطان احلريري الطويل تقليداً للسترة وال ختطئ العني أيضاً األصل الشرقي للزي
فطان كان يلبس قبل يف القبيلة الذهبية، ولكننا نعرف أن الق يرتديها النبيل البولندي، واليت كانت هي نفسها نسخة من الزي الرمسي للتتار

الرأس اخلاص بالشعوب  اليت يرتديها اليهود األرثوذكس تعود إىل غطاء) الريملك(ويبدو أن القبعة . اإلستبس ذلك بوقت طويل لدى بدو
 احلواف بفراء وكان يهود اليديشية يلبسون قبعة مستديرة متقنة موشاة. اليوم الذين يلبسون قلنسوة ضيقة حىت) مثل األوزبكستانيني(التركية 
االجتار يف فراء الثعلب واملنك، الذي كان مزدهراً يف  وكما سبق القول، فإن. ، ويبدو أا تعود إىل أصول خزرية»اإلسترمييل«تسمى  الثعلب

ين عمامة عالية بيضاء يرتد أما النساء فكن، حىت منتصف القرن التاسع عشر،. احتكاراً يهودياً آخر يف بولندا إمرباطورية اخلزر، أصبح بالفعل
 .تلبسنها كانت نسخة طبق األصل من اجلولوك اليت كانت نساء التركمان

 

 اإلمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية : الثالثالباب 

 

  اإلمبراطورية البيزنطية

The Byzantine Empire  

 395اإلمرباطورية الرومانية بعد انقسامها عام  شرقي منهو االسم الذي يطلَق على القسم ال» اإلمرباطورية البيزنطية«

وكانت ). إستنبول فيما بعد(والقسطنطينية هي العاصمة القدمية لبيزنطة  .475 مث سقوط اإلمرباطورية الغربية عام
يف املدن اليت ) أو اجلرجيوس) مجاعات يهودية يف اإلمرباطورية البيزنطية عرب تارخيها، من أمهها مجاعة الرومانيوت توجد
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تضم أعداداً كبرية من السامريني مث القرائني، وكان لكل مجاعة  وكانت اإلمرباطورية البيزنطية. كانت تتحدث اليونانية
  .اإلداري والقضائي املستقل وهو النظام الذي ورثته الدولة العثمانية واستمر العمل به يهودية تنظيمها

 

  :فترتني اريخ اإلمرباطورية الذي ميكن تقسيمه إىلويرتبط تاريخ اجلماعات اليهودية بت

 

، وكانت توجد يف هذه )720حواىل عام (األيقونات  الفترة األوىل ومتتد من عهد قسطنطني األول حىت فترة حتطيم
يف شبه جزيرة (تتسم بأي جتانس حضاري يف شرق حوض البحر األبيض املتوسط  الفترة مجاعات يهودية كثرية ال

  ).وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطني ومصر البلقان

 

 ولذا، اعترب التهود. تبني املسيحية باعتبارها دين الدولة وأيديولوجيا احلكم فيها وقد شجعت اإلمرباطورية سكاا على

يني، كما املختلط بني اليهود واملسيح وحرم الزواج. جرمية يعاقب عليها القانون، ومنع التجار اليهود من ختان عبيدهم
وقد حدث مترد صغري يف فلسطني يف عهد احلاكم . يتنصرون من املرياث منع اآلباء اليهود من حرمان أوالدهم الذين

  . ولكنه أُمخد بسهولة351عام  البيزنطي جالوس

 

 وتحول اليهود املتحدثني باآلرامية يف ريف فلسطني بشكل شبه تام، وشهدت هذه الفترة اختفاء جمموعات املزارعني
إن عدد اليهود  كما أن عدد اليهود الكلي يف فلسطني تناقَص بشكل حاد، فيقال. اليهودية إىل التجارة أعضاء اجلماعات

 ألف، ولكنه اخنفض يف 800ألفاً و 750 ، كان يتراوح بني)135  132(إبان التمرد اليهودي الثاين ضد الرومان 
  . ألف200  150فلسطني، إىل حنو  س إىلأوائل القرن السابع، أي عند دخول الفر

 

 حيث تركزت معظم هذه الثورات يف 529 و484السامريني يف عامي  كما شهدت هذه الفترة ثورات اليهود
كما قاموا  الثوار السامريون يف االستيالء على بعض املدن ويف إقامة ما يشبه اإلدارة احلكومية، وجنح). نابلس(نيابوليس 

ويالحظ أن أعضاء اجلماعة . وأمخدت التمرد  عينوا ملكاً من بينهم إىل أن جاءت قوات اإلمرباطوريةجبمع الضرائب بل
يتعاونوا مع السامريني يف التمرد، وقد ألغت اإلمرباطورية منصب أمري اليهود  اليهودية من أتباع اليهودية احلاخامية مل

. العامل تعبري رمزي عن مركزية فلسطني يف حياة يهود، وهو بذلك آخر 425يف فلسطني عام ) بطريرك ناسي أو(

  .وقيادا وخطابه احلضاري وبإلغاء هذا املنصب، استقلت اجلماعات اليهودية كافة وأصبح لكلٍّ مسارها
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ويبدو أن هجوم القوات ). 614عام (وجيزة يف يد الفرس  ومن أهم األحداث يف هذه الفترة وقوع فلسطني لفترة
اليت ) للجماعات اليهودية يف اإلمرباطورية لتحسني أحواهلم، فتعاونوا مع القوات الغازية ميثل بارقة أملالفارسية كان 

يف فتح املدن األخرى لإلمرباطورية،  واخنرطوا يف سلكها مقاتلني وجواسيس، واشتركوا معها) كانت تضم جنوداً يهوداً
ويبدو أن ارتباط الفرس يف الوجدان اليهودي بالعودة من . نهذه املد مثل صور وقيصرية مبساعدة السكان اليهود داخل

يف استرجاع قدر من  أحييا اآلمال املشيحانية) مبقتضى مرسوم قورش(العبادة القربانية يف اهليكل الثاين  بابل واسترجاع
وما .  يف عملية الغزواجلماعة اليهودية يف ذلك الستخدامها ويبدو أن الفرس سايروا. استقالل اليهود اإلداري يف فلسطني

 حكمهم قد استقر حىت قرروا التخلي عن اجلماعة اليهودية اليت كانت تشكل أقلية منبتة إن حتققت األهداف وظنوا أن

وقيادام والتضحية باجلماعة اليهودية  كما قرروا التعاون مع املسيحيني يف فلسطني. الصلة باجلماهري املسيحية أو الريف
أيربيا حينما حتالف أعضاء اجلماعة اليهودية، كعناصر استيطانية  رياً عما حدث يف شبه جزيرةوال خيتلف هذا كث(

مآربه،  ولكن، بعد أن حقق الغزو املسيحي. القوات املسيحية اليت قضت على احلكم اإلسالمي فيها وكممولني، مع
  ).طُرد أعضاء اجلماعة اليهودية بعد ستة شهور

 

تطبق على  البيزنطية أدركت أمهية اجلماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية، ومل ويبدو أن اإلمرباطورية
املثال، أن ضابطاً فارسياً احتل جزيرة بالقرب  ويالحظ، على سبيل. اليهود النافعني وظيفياً ما طبقته على يهود فلسطني

استيطانية  ويبدو أنه كان هناك مجاعة. مع الضرائب حلسابهاإلمرباطورية البيزنطية وبدأ جي من خليج العقبة وطرد ممثلي
ولكن، حينما قامت قوات . باستقالل إداري تعمل بالتجارة وتتمتع) يف جزيرة جوباكابا(يهودية شرقي خليج العقبة 

ا وتتمتع فإا مل تتعرض للجماعة اليهودية اليت ظلت متارس نشاطه498 ٬ الدولة البيزنطية بطرد الضابط الفارسي عام
اإلمرباطورية البيزنطية اجتهت  ولكن. اإلداري يف هذه املنطقة احلدودية اليت مل يستقر فيها حكم اإلمرباطورية باستقالهلا

، )باب املندب(وحاولت السيطرة على مداخل البحر األمحر اجلنوبية  يف فترة الحقة حنو توسيع رقعة جتارا الدولية،
واصطدم  .إىل اهلند بااللتفاف حول الدولة الفارسية اليت كانت تسد الطريق الربيالوصول  وذلك حىت يتسىن هلا

اإلمرباطورية البيزنطية مع األسرة احلاكمة القبطية يف  ، وحتالفت)يف اليمن(البيزنطيون بالنخبة اليهودية احلاكمة يف محري 
 سل رسله إىل املنذر، حاكم احلرية العريب الذيمحري اليهودي، فتحالف مع الفرس، كما أر أما ذو النواس، ملك. إثيوبيا

هجمات اإلثيوبيني، ومن   أمام525ولكن الفرس مل يرسلوا قوام، وسقط ذو النواس عام . كان يدور يف فلك الفرس
قبضتها على البحر األمحر، قامت اإلمرباطورية البيزنطية  وحىت تحكم. مث أصبح مضيق باب املندب ضمن النفوذ البيزنطي

استيطاين أو  اليهودي يف جزيرة جوباكابا يف خليج العقبة إذ مل يعد له نفع كبري سواء كعنصر تصفية اجليب االستيطاينب
  .كعنصر جتاري
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حىت الفتح ) 720(يف الدولة البيزنطية من فترة حتطيم األيقونات  ومتتد الفترة الثانية من تاريخ اجلماعات اليهودية
االام أساساً من  ويبدو أن هلذا. وجه االام لدعاة حتطيم األيقونات باعتبارهم يهوداً .(1453) العثماين للقسطنطينية

كالمها تعلَّم على يد ) من فرجييا(وميخائيل الثاين  )األرمين(الصحة، إذ تشري املراجع إىل أن اإلمرباطور ليو اخلامس 
 املد اإلسالمي الذي مل يكن بد من أن يكون له صداه داخلاألكرب هلذه احلركة هو  يهود، ولكن األرجح أن املصدر

اخلزر اليهودية، وازداد اشتغال أعضاء  ويقال إن أعداداً كبرية من اليهود هربت يف هذه الفترة إىل دولة. اإلمرباطورية
  .الصباغة وغزل احلرير اجلماعة اليهودية بالتجارة وبعدد من احلرف مثل

 

البيزنطية يف يد املسلمني، ودخلت اجلماعات اليهودية يف فلك  قسطنطينية، سقطت اإلمرباطوريةومع الفتح اإلسالمي لل
  .الدولة العثمانية

 

  إسبانيا المسيحية

Chris tian Spain  

إىل ما بعد سقوط  أعضاء اجلماعة اليهودية يف إسبانيا إىل القرن األول امليالدي، واستمر وجودهم فيها، يعود وجود
 حينما تحول القوط 589مستقراً هادئاً حىت عام  ويبدو أن وضعهم كان. رية الرومانية، حتت حكم القوطاإلمرباطو

الكاثوليكية وأصبحت إسبانيا جزءاً من التشكيل الكاثوليكي يف العصر  عن مذهبهم املسيحي اآلريوسي واعتنقوا
وكان أعضاء  .(711) عرب مع الفتح اإلسالميوتدهور وضع اليهود متاماً، ومل حيسن وضعهم إال وصول ال .الوسيط

  .اجلماعات اليهودية قد حتولوا حينذاك إىل مجاعة وظيفية وسيطة

 

باإلقامة ليكونوا ) 814  771(شارملان  مسح هلم) يف الشمال(ومع هذا، كانت هناك مجاعة يهودية يف جبال الربانس 
كما سمح هلم بامتالك األراضي يف هذه . »ماركا هسبانيكا«ى كانت تسم حاجزاً ضد التوسع اإلسالمي يف املنطقة اليت

واملنطقة احلدودية، أي أم  ومنحوا حقوقاً كثرية لتشجيعهم على االستيطان والبقاء يف هذا اجليب املسيحي املنطقة،
  .كانوا مجاعة وظيفية قتالية تعمل بالزراعة

 

سواء كعنصر قتايل أو  ن عملية الغزو املسيحي الستعادة إسبانيا،بعض أعضاء اجلماعة اليهودية يشكلون جزءاً م وكان
وحينما كانت املدن اإلسالمية . أعداداً من اليهود كعنصر زراعي أو إداري، كانت اجليوش املسيحية تضم يف صفوفها
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أما . ة سواء بسواءحقوق سكاا من املسلمني واليهود كانت تصان من الناحية النظري تقع يف قبضة اجليوش الغازية، فإن
اإلسالمية، حيث كان يسمح لليهود  الناحية العملية، فكان أعضاء اجلماعة اليهودية مفضلني على أعضاء اجلماعة من

يضطرون إىل السكىن خارج املدينة كما حدث يف توديلال عام  باالستمرار يف سكىن منازهلم بينما كان املسلمون
 وشكَّل اليهود عنصراً استفاد. سمح ألعضاء اجلماعة اليهودية ببناء معابدهموكان ي .1118 وسرقسطة عام 1115

ولكن . ومترمجني للتراث العريب وغريه منه احلكام املسيحيون اجلدد يف بناء اتمع اجلديد إذ استخدموهم دبلوماسيني
ناطق املفتوحة وموظفني لتنميتها كما استيطانية يوطَّن أعضاؤها يف امل االستفادة منهم كانت أساساً كجماعة وظيفية

املثال، كان  فعلى سبيل. وكانوا يمنحون األراضي ليزرعوها. وبلنسية والمنشا واألندلس وغريها حدث يف مورشيا
كما كانوا يعطَون حق . األراضي يف مقاطعة برشلونة اليهود يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر امليالديني ميلكون ثُلث

يستوطنوا هم وأسرهم فيها، وكانت حقوقهم تزيد أحياناً على حقوق السكان العاديني  ال التجارية شريطة أنفتح احمل
االنتقال من إسبانيا اإلسالمية إىل  وابتداًء من القرن احلادي عشر امليالدي بدأ أعضاء اجلماعة اليهودية يف. املسيحيني من

  .إسبانيا املسيحية بأعداد متزايدة

 

احلكام اجلدد مبا يريدون من أموال إما بشكل  ضاء اجلماعة اليهودية دوراً أساسياً يف النظام املايل ويف تزويدولعب أع
وعلى سبيل املثال، كانت مملكة قشطالة حتصل عام ). على مجع الضرائب عن طريق اإلشراف(مباشر أو غري مباشر 

  وكان لكل بالط ملكي يهوديه اخلاص الذي كان.دخلها من الضرائب املفروضة على اليهود من% 22 على 1294

إال يف القرن السابع عشر  مع أن املصطلح مل يظهر» يهود البالط«وميكن أن نسمي هؤالء . يشرف على هذه العمليات
ومن مث . لتاجباملطالب الظاملة واألعباء املالية اليت كان يفرضها ا وأدى هذا الوضع إىل ارتباط اليهود. امليالدي يف أملانيا

  .اليهود من إسبانيا، كان من الضروري البحث عن بديل هلم للقيام مبهمة ملتزمي الضرائب حينما طُرد

 

كانوا ال يطمحون لالستيالء على السلطة  والواقع أن اختيارهم كيهود بالط، وكعنصر استيطاين زراعي، يرجع إىل أم
اً لعدم إمكان التحالف بينهم وبني أية طبقات أخرى مثل الفالحني أو نظر السياسية، فهو أمر غري مطروح بالنسبة هلم

يكن أعضاء اجلماعة  وعالوة على هذا، مل. القساوسة بسبب العداوة بني أعضاء هذه الطبقات وأعضاء اجلماعة النبالء أو
على هيئة وحدات بشرية كما أن توزعهم . بسهولة ميلكون أية قوة عسكرية، األمر الذي يعين إمكانية التخلص منهم

 أما قوم املالية، فلم يكن عائدها يفيدهم. التخلص منهم إن نشأت حاجة إىل ذلك صغرية منعزلة كان ييسر عملية

أما . واالستيالء على ثروام كثرياً حيث كان يصب يف خزائن امللك الذي كان له مطلق احلرية يف مصادرة أمواهلم
بل . كان عددهم كبرياً كما كانوا يعتبرون مجاهري مبعىن الكلمة سلمة فكانت خمتلفة متاماً حيثأوضاع أعضاء اجلماعة امل

عدد السكان، كما  من% 60كانوا يشكلون بعد استعادة إسبانيا حنو ) املسلمني املتنصرين(املوريسكيني  ويقال إن
كما مل يكن ) أعدادهم تنقُص أثناء احلروب تكنولذا مل (كانوا آخذين يف التكاثر بسبب عدم وجود مقاتلني بينهم 
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 مشكوكاً فيه،) املوريسكيون(املسيحي، كان العنصر اإلسالمي أو العريب املتنصر  وأثناء الغزو. بينهم رهبان أو راهبات

 اكتمال الغزو وتنصر وحىت بعد. فالدويالت اإلسالمية كانت تشكل مركزاً لوالئهم العاطفي إن مل يكن الفعلي

اإلسالمية احمليطة كانت تشكل عمقاً إستراتيجياً  املسلمني، ظل املوريسكيون موضع شك السلطات املسيحية ألن الدول
تزودهم هذه الدول باملساعدات الستعادة السلطة، وخصوصاً أن القوة العثمانية  بالنسبة إليهم، وكان من املمكن أن

. البشارات الثانية  هذا األمر حمتمل الوقوع بل كاد يتحقق مع ثورةكان. كانت تشكل أمالً إسالمياً جديداً الصاعدة

اليهودية إىل مجاعة وظيفية وسيطة على يد املسيحيني،  وعلى أساس من كل هذا، ميكن فهم سبب حتول أعضاء اجلماعة
  .مجاهري املسلمني أو املوريسكيني أو أعضاء النخبة بينهم كما ميكن فهم سبب استبعاد

 

الذي كان يعرف  اليهودية بقسط كبري من اإلدارة الذاتية داخل تنظيم اجلماعة وحتت قيادة رئيسها ضاء اجلماعةمتتع أع
وكان للجماعة . من املؤسسات اإلسبانية املسيحية ، وظل يعرف بامسه العريب كما هو احلال يف كثري»املقدم«باسم 

 راب دي الكوريت«: باإلسبانية(ظف ملكي هو حاخام البالط يشرف عليها مو استقالهلا اإلداري والقضائي، وكان

rab de la corté»).  

 

وإىل جانب هذه االس املنتخبة، كانت توجد . أعضائها وكان ألعضاء اجلماعة جمالسهم املستقلة اليت كان يتم انتخاب
االس  حلال، كان امللك يساند هذهوبطبيعة ا. الدويالت ال تضم سوى الوجهاء واألثرياء جمالس أخرى مغلقة يف بعض

وكان يتبع هذه االس ما . سلطات كاملة ولذا، فقد كان مينحها. باعتبارها وسيلته للتحكم يف أعضاء اجلماعة الوسيطة
توكَل إليهم مهمة القبض على أي يهودي خيرق الشريعة، كما كان ) عامة بوليس آداب وأخالق(يسمى بقضاة الذنوب 

عضو من أعضاء  وكان لبعض هذه احملاكم صالحية احلكم باإلعدام على أي). ديانيم: بالعربية(شرعيون  ضاةيتبعها ق
  .اجلماعة بل وصالحية تنفيذ هذه األحكام

 

املسيحي  يكونون جزءاً عضوياً من اتمع اإلسباين) كجماعة وظيفية وسيطة(اليهودية  ومل يكن أعضاء اجلماعة
بالوالء ويؤدون له الضرائب، بل إم كانوا  انوا يتبعون امللك مباشرة حيث كانوا يدينون له وحدهاإلقطاعي، وإمنا ك

وحينما كان حكم اإلعدام ينفذ يف يهودي، كانت اجلماعة اليهودية تلزم بدفع  .يعدون ملكية خاصة له أي أقنان بالط
 .للملك مثنه
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أعضاء اجلماعة وبقية أعضاء اتمع، وخصوصاً  الذي مل يهدأ بنيويشكل هذا الوضع املتميز اهلامشي أساس الصراع 
البلدية املسيحية، ولكنها كانت غري خاضعة لنفوذها بسبب عالقتها اخلاصة  فاجلماعة كانت توجد جبوار. سكان املدن 

  .ولذا، مل يكن من املمكن إخضاعها للنظم أو لألعراف املعمول ا .مع امللك

 

حدد حقوق   حيث1263وضع اليهود اخلاص بالرجوع إىل مرسوم ألفونس العاشر الصادر عام التعرف على  وميكن
املسيحيني، كما حرم مة الدم ومنع مضايقة اليهود  أعضاء اجلماعة ومنحهم حريتهم الدينية الكاملة شريطة أال يهامجوا

 ة شرعية لذلك، وحرم كذلك استخدام القوةأداء شعائره حىت لو وجدت أسباب قانوني يف يوم السبت أو تعطيلهم عن

ولقد حاول بعض سكان املدن  .وكانت غرامة قتل اليهودي تعادل الغرامة اليت تدفَع عن قتل فارس أو قس. لتنصريهم
 وتتبدى املساواة بني اليهود واملسيحيني يف قبول القَسم. عادي أن خيفضوا الغرامة لتعادل الغرامة اليت تدفع دية لفالح

  .احملاكم املسيحية اليهودي أمام

 

تعبر عن تحيز واضح ضد أعضاء اجلماعة اليهودية الذين كانوا  مث ظهرت، يف مرحلة متأخرة، جمموعة خمتلفة من القوانني
اليهود مغادرة  وتعكس هذه القوانني بدايات التدهور حيث حرم على. شيئاً من أمهيتهم الوظيفية قد بدأوا يفقدون

. على املسيحيني، كما حدد عدد املعابد اليهودية زهلم يف عيد القيامة، أو أن يكونوا يف أي مركز يسمح هلم بالسيطرةمنا

 .ألعضاء اجلماعة وظائفهم احملددة اليت يضطلعون ا ودورهم املميز الذي يلعبونه ولكن، ورغم التدهور النسيب، ظل

اليت حدت من حرية اليهود،  القوانني) 1215 والرابع عام 1179ثالث عام ال(حينما أصدرت اامع الالترانية  ولذا،
طُبقت هذه القوانني، يف بداية األمر، بصورة خمففة جداً بسبب  وقد. مل تطبق هذه القوانني يف إسبانيا تطبيقاً تاماً

أصبح  اك ضرورة أو نفع لليهود، بلولكن، مع استكمال الغزو، مل تعد هن. إعادة فتح األندلس الضرورات النامجة عن
كان رفض القيم اليهودية  بل. وقد كانت حىت حياة اليهود الروحية آخذة يف التحلل. من الضروري التخلص منهم

فلسفة ابن رشد العقالنية اليت كان هلا أثر مدمر يف اإلميان الديين  الدينية منتشراً بني عناصر القيادة اليهودية نتيجة انتشار
أحيان  يهود البالط يقومون حبماية بين ملتهم يف معظم األحيان، ولكنهم كانوا يقفون ضدهم يف وقد كان. ةللنخب

يقلدون املسيحيني يف ردائهم وحديثهم،  كما كانوا. أخرى بسبب تماثُل مصاحلهم وثقافتهم مع مصاحل البالط وثقافته
كلون النخبة القائدة، فإن اندماجهم وانصهارهم كان يعين اهتزاز كانوا يش وحيث إم. وتنصر كثري منهم يف اية األمر

  .اليهودية اهلوية

 

املسيحي يف شبه اجلزيرة، وهي عملية كانت بطيئة جداً،  وازداد اليهود هامشيةً وأصبحوا عدميي اجلدوى بازدياد التغلغل
إذ ظهر  ضاً املرحلة اليت ظهرت فيها القباالهواضحة مع القرن الثالث عشر امليالدي، وهي أي ومع هذا بدأت آثارها تظهر
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الفلسفة اإلسالمية العقالنية وتقف  وبدأت اجلماعة تتقوقع على نفسها وحتارب. 1290 و1280الزوهار بني عامي 
  .كتابات موسى بن ميمون ضد تغلغلها يف صفوف املفكرين اليهود، فحرمت

 

، مث انتشرت يف 1391إسبانيا املسيحية على نطاق واسع عام   يفوبدأت االضطرابات ضد أعضاء اجلماعة اليهودية
 من اليهود، وهو ما سبب مشكلة للحكم إذ كان فصل املتنصرين عن بقية اليهود أمراً ال كل أرجائها وتنصر األلوف

جتماعي وهم لتحقيق احلراك اال مفر منه، وكذلك التأكد من جدية ووالء املتنصرين حىت ال يتظاهر بعضهم باملسيحية
، صدرت قوانني فاالدوليد 1412ويف عام . أقيمت حماكم التفتيش ومن مث. »املارانو«يبطنون اليهودية، وسمي هؤالء 

  .االشتغال بالطب أو احلرف أو االجتار مع املسيحيني، كما ألغت حماكم اليهود اخلاصة اليت حرمت على اليهود

 

واستفاد امللكان من القروض . 1469عام  جزيرة أيربيا بزواج فرديناند وإيزابيالوتصاعدت عملية الغزو املسيحي لشبه 
وقد أصبح سنيور جامعاً . سنيور يف حروما ضد املسلمني ويف فتح غرناطة اليت دبرها هلم الصرييف اليهودي دون إبراهام

أيربيا بأسرها عام  ى شبه جزيرةوبعد أن بسطت السلطة املسيحية اجلديدة هيمنتها عل. وحاخاماً لليهود للضرائب
أول دولة قومية حديثة يف أوربا تتمتع بسلطة  ، بدأ فرديناند وإيزابيال يف تأسيس ما يعده بعض املؤرخني1492
أمراً ضرورياً، فبعد أن تنصرت أعداد كبرية من املسلمني واليهود كانت مثة أعداد  كان التأكد من والء السكان. مركزية

هذا املصطلح كان يطلَق  ، لكن»املوريسكيني«وكان يطلَق على املسلمني املتنصرين (ل متارس دينها سراً ال تزا منهم
عقيدا تشكل عوامل جذب هلؤالء، ولذا فقد صدر قرار  وكانت العناصر اليت حافظت على). أحياناً على كل املسلمني

أما .  من املسلمني حسب بعض اإلحصاءات ثالثة مالينيوبلغ عدد املطرودين. سواء بطرد اليهود واملسلمني على حد
اجليب اإلسالمي املتبقي  فقد طُردوا بعد سبعة شهور من قيامهم بتمويل محلة الدولة اإلسبانية الكاثوليكية على اليهود،

ت أعداد كبرية من وقد استقر. مائة ومخسني ألفاً وربع املليون وجناحها يف تصفيته، وقُدر عدد املطرودين من اليهود بني
وهولندا وموانئ  يعرفون بالسفارد يف الدولة العثمانية، ولكن العدد األكرب منهم هاجر إىل وسط أوربا اليهود الذين كانوا

أدى ذلك إىل إفراغ مناطق بأكملها من سكاا يف  وقد أحلق قرار الطرد الضرر بإسبانيا من الناحية السكانية، إذ. فرنسا
  .البشرية هناك مصدر آخر للطاقةوقت مل يكن 

 

من الناحية الفعلية فقد كان هناك يهود املارانو  ومن الناحية الرمسية، كانت شبه جزيرة أيربيا خالية من اليهود، أما
 وقد كون هؤالء فيما بينهم شبكة جتارية مالية. جبماعات يهود السفارد يف اخلارج املتخفون الذين كانت تربطهم عالقة

مبرتلة سفراء وملحقني جتاريني  كما كان بعض يهود السفارد ميثلون مصاحل إسبانيا والربتغال يف اخلارج وكانوا. مهمة
  .هلا
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باهلجرة إىل إسبانيا يف القرن التاسع عشر امليالدي، كما سمح هلم ببناء معابد  وسمح لبعض أعضاء اجلماعة اليهودية
صغرية ليست هلا أمهية  وتوجد هناك، يف الوقت احلايل، مجاعة يهودية. 1931مث أُلغي قرار طرد اليهود عام  .خاصة

وقد بدأت الدولة الصهيونية بتهجري البقية الباقية من يهود  .تذكر، كما ال تزال توجد بقايا يهود املارانو يف الربتغال
 .إليها املارانو

 

 إسبانيا 

Spain  

  .»إسبانيا املسيحية«: انظر

 

 البرتغال 

Portugal  

  .»إسبانيا املسيحية«: انظر

 

  "1504-1451" وإيزابيال "1516-1452"فرديناند 

Ferdinand and Isabella  

وقد بدأت حماكم التفتيش نشاطها إبان . »الكاثوليكيني امللكني«ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدها وكانا يسميان 
  . أمريكااكتشفت حكمهما، ويف هذه الفترة أيضاً

 

كانت أمه حفيدة امرأة يهودية، ورمبا يفسر هذا . ملك أراجون أما فرديناند، فهو فرديناند اخلامس املعروف بالكاثوليكي
 وكان عديد من أسرة الكابالريا،. املتنصرين الذين شغلوا وظائف مهمة وحساسة يف بالطه قرب فرديناند من اليهود

املسئولني عن األمور املالية يف  وكان سكرتريه وكثري من كبار.  الس امللكيوهم من اليهود املتنصرين، أعضاء يف
وجنح فرديناند يف . النخبة الدينية املسيحية، من اليهود املتنصرين مملكته، وكذا قائد أسطوله البحري بل كثري من أعضاء

وجنح  .ع يهوديني آخرين مل يتنصراإيزابيال من خالل أحد أعضاء أسرة الكابالريا باالشتراك م مساعيه خلطب ود



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               443  

سنيور، وهو يهودي، باستضافة  الكابالريا يف احلصول على موافقة أسقف طليطلة على الزواج، وقام دون أبراهام
يفضالن أن تتزوج أحد أعضاء األسرة املالكة يف الربتغال أو  فرديناند حينما كان يزور إيزابيال سراً، إذ كان أبواها

العزيز ياييم  بتقدمي هدية فرديناند إىل إيزابيال وهي عقد ذهب اشتراه بنقود استداا من صديقه  سنيوروقام دون. فرنسا
وقد تزوج إيزابيال يف اية األمر . يهود تنصروا ومعىن هذا أن فرديناند كان دائماً حماطاً بيهود أو. رام وهو ابن حاخام

  .1469عام 

 

بكتابة سرية  ة هي األخرى بيهود أو يهود متنصرين، فكان سكرتريها يهودياً، وقامحماط) ملكة قشطالة) وكانت إيزابيال
الذي كانت تعترف له كان من أصل  وكان كثري من مستشاريها من اليهود، بل إن القس. حياا يهودي آخر متنصر

كما كانت صديقتها . عقيدته اليهودية، من أوىف أصدقائها وكان دون إسحق أبرابانيل، الذي مل يتحول عن. يهودي
  .أندريس كابريرا وهو من اليهود املتنصرين املاركيزة دي مويا زوجة

 

أبراهام  وقام إسحق أبرابانيل وشريكه. 1492املسلمني ائياً من شبه جزيرة أيربيا عام  وجنح فرديناند وإيزابيال يف طرد
أردنا استخدام املصطلح املعاصر، إن اللويب  أن نقول، إنوميكننا . سنيور بتمويل حروب امللكية الكاثوليكية ضد املسلمني

 ومع هذا، قام امللكان بطرد اليهود من مملكتهما ومسحا حملاكم. املسيحية اجلديدة اليهودي كان قوياً للغاية يف الدولة

لبنيوية يف الدولة بعض التحوالت ا ولتفسري هذا، جيب أن ننسى العالقات الشخصية قليالً ونركز على. التفتيش مبطاردم
والواقع أن هذا الزواج . نتيجة الزواج امللكي بني إيزابيال وفرديناند اإلسبانية، ومن أهم هذه التحوالت وحدة إسبانيا

كما أن الدولة  .بعض املمولني اليهود هو نفسه ما جعل اليهود كجماعة وظيفية وسيطة بدون أمهية كبرية الذي موله
الصهيونية يف الوقت احلايل، إذ كان املوريسكيون  أزمة سكانية حادة كاألزمة اليت تواجهها الدولةاإلسبانية كانت تواجه 

من جمموع السكان وبعضهم كان من املسلمني % 60بسرعة وزاد عددهم عن  يتكاثرون) املسلمون املتنصرون(
ثبت أن كثرياً من  حدها بالوالء، ولكنالدولة اإلسبانية يف حاجة شديدة إىل مادة بشرية تدين هلا و وكانت. املتخفني

امللكان جهوداً غري عادية إلقناع اليهود واملسلمني  وقد بذل. اليهود املتنصرين هم يف الواقع مارانو أي يهود متخفون
إقناع روما بتعيني بعض هؤالء يف وظائف كنسية رفيعة من بينها وظيفة أسقف يف  املتنصرين باالندماج، وجنحا يف

على ذلك كل من  وقد وافقها. ولكن الشبهات ظلت حتيط باملتنصرين، فقررت إيزابيال إقامة حماكم التفتيش .إسبانيا
. شهور من القضاء على اجليب اإلسالمي املتبقي ومت طرد اليهود بعد سبعة) اليهوديان املتنصران(كاتب سريا وقسيسها 

ادات اليهودية، فإن ذلك جعل اجلماعة اليهودية ككل أداة مبساعدة بعض القي ومع أن استرجاع شبه جزيرة أيربيا مت
استيطانية ميكن الركون  الفائدة، وخصوصاً أن أعضاء اجلماعة اليهودية مل يتمكنوا من التحول إىل مجاعة وظيفية عدمية
  .إليها
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  محاكم التفتيش

Inquis itions  

  :توجد ثالثة أنواع من حماكم التفتيش

 

والبحث عن   وكانت مهمتها التفتيش1233وسيطة اليت أسسها البابا جرجيوري التاسع عام التفتيش ال  حماكم 1
وكان قضاة هذه . إيطاليا مثل الكاثاري والوالدينيز اهلرطقات الدينية بني املسيحيني بعد انتشارها يف جنوب فرنسا ومشال

احلرق كان  ورغم أن.  السلطات الدنيوية ملعاقبتهالدومينيكان، وكان املتهم املذنب يسلَّم إىل احملكمة من رجال الدين
يلزم املتهم بالتوبة ودفع غرامة والتكفري عن ذنبه بالقيام  العقوبة النهائية، فإنه مل يمارس إال يف النادر، وعادةً كان احلكم

  .بأعمال معينة

 

بناء على طلب امللك ) 1471عام(امليالدي  ر حماكم التفتيش اإلسبانية اليت أسسها البابا يف أواخر القرن اخلامس عش 2
 إميان مواطين إسبانيا من املسلمني واليهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة، أي املسيحية فرديناند وامللكة إيزابيال، وللتأكد من

بانية رغم أا تابعة للدولة اإلس »قومية«ومما جيدر ذكره أن هذه احملاكم كانت حماكم . الكاثوليكية، ولتعقُّب السحرة
رجال دين ممثَلني فيها كان من أشهرهم توماس دي تروكيمادا  صدرت مبرسوم من الكنيسة الكاثوليكية، ورغم وجود

وكانت . رمزاً لقاضي حماكم التفتيش الذي يستخدم أدوات التعذيب إلرهاب ضحاياه وهو من أصل ماراين وأصبح
. يتم فيه النطق باألحكام وهو االحتفال العام الذي «auto de fé دي يفأوتو «احملاكمات تعلَن فيما يسمى  نتائج

 خير أعضاء اجلماعة 1492 مارس عام 31صدر مرسوم يف  مث. وكان نفوذ حماكم التفتيش ال ميتد إىل غري املسيحيني
 فغادرت أعداد). 1502ام وقد طُبق هذا املرسوم على املسلمني ع(بني النفي والتعميد  اليهودية يف إسبانيا مبقتضاه

وقد . شبه جزيرة أيربيا ) ألف يهودي250 إىل 150حنو ثالثة ماليني مسلم وما بني (كبرية من اليهود واملسلمني 
محاية اليهود واملسلمني املتنصرين من التأثري السليب  صدر املرسومان بضغط من حماكم التفتيش اليت كانت دف إىل

 مث وضعت حماكم التفتيش هؤالء املتنصرين حتت الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إميام .نإلخوام السابقني يف الدي

، أما املسلمون »املارانو«يسمون  وكان اليهود املتخفون. ووالئهم للدولة وكانوا ميارسون شعائر دينهم األصلي يف السر
  .»املوريسكيني«فكانوا يسمون 
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ومع . يف مجيع أحناء العامل املارانو يف الربتغال بل ويف املستعمرات اإلسبانية والربتغاليةحماكم التفتيش أعضاء  وتعقبت
الربوتستانتية، وجنحت يف القضاء عليهم يف شبه جزيرة أيربيا  ظهور اإلصالح الديين، طاردت حماكم التفتيش العناصر

  .هولندا ولكنها فشلت يف ذلك يف

 

وقد أُلغيت . البابوات إىل التدخل إليقافها عند حدها  من الفظائع، األمر الذي دفعوقد ارتكبت حماكم التفتيش كثرياً
يهود  ومما جيدر ذكره أن. عشر امليالدي يف الربتغال ويف التاسع عشر امليالدي يف إسبانيا هذه احملاكم يف القرن الثامن

وأمرت احملكمة حبرق كتبه بناء  تها،بروفنس قدموا شكوى حملاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميمون بسبب هرطق
  .على طلبهم هذا

 

هذه احملاكم حىت   ليحارب الربوتستانتية، واستمرت1542وهي حماكم كنسية أسسها البابا بول الثالث عام  . حماكم التفتيش الرومانية 3
 .الرومانية الوسيطة وهي تعد استمراراً حملاكم التفتيش.  حيث مت تغيري امسها1908عام 

 

 فرنسا : الباب الرابع

 

  فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية

France from the Middle Ages  to the French Revolution  

.  ميالدية212مواطنني رومانيني عام  مع القوات الرومانية وأصبحوا) بالد الغال(يبدو أن اليهود قد استوطنوا يف فرنسا 

وكان أعضاء اجلماعة .  ميالدية340الرومانية املسيحية ديناً رمسياً عام  بنت اإلمرباطوريةوقد تأثر وضعهم حينما ت
ولكنهم بدأوا يتحولون إىل  يعملون يف مجيع الوظائف واحلرف واملهن، مثل الزراعة والتجارة واحلرف اليدوية، اليهودية

وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يقومون . رية الفرانكيةاإلمرباطو للحكام واألساقفة يف) يهود بالط(مجاعة وظيفية وسيطة 
يف باريس  اليت كانت تشكل نقطة احتكاك بينهم وبني الكنيسة اليت منعت التجارة اليهودية للعبيد كذلك بتجارة الرقيق

د األسرة وتعمق هذا االجتاه يف عه .، بل ومنع أعضاء اجلماعة اليهودية من االحتفاظ بالعبيد املسيحيني614عام 
، أصبح أعضاء اجلماعة اليهودية )840  814(ولويس األول  )814  768(ففي عهدي شارملان . الكارولنجية

إعطاء  وهيمنوا على جتارة االسترياد والتصدير نظري. مهمة، وضعت حتت محاية اإلمرباطور مجاعة وسيطة جتارية ومالية
وكانت هناك مجاعة ). املسيحيون ن أحد عشر جزءاً يدفعه التجارمقابل جزء م(عشر أرباحهم للخزانة اإلمرباطورية 

ومنح أعضاء اجلماعة اليهودية مواثيق تنص على محاية . وأملانيا وإيطاليا يهودية يف ليون مركز تالقي الطرق بني إسبانيا
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سيحيني، ويشتروا العبيد امل وعلى إعفائهم من املكوس، ومتنحهم املزايا كأن يعيشوا حسب قوانينهم ويستأجروا أمالكهم
وكان أعضاء اجلماعة ميتلكون . هذا من قبيل مصادرم لكن تنصري مثل هؤالء العبيد مت حظره ألن. غري املسيحيني

 وضمن ذلك اخلمور اليت كانت(ولذا، احتكروا جتارة اخلمور . وخصوصاً زراعة الكروم األراضي ويعملون بالزراعة،

وكان من يلحق . ضرائب وسفراء وعمل أعضاء اجلماعة اليهودية كذلك أطباء وجامعي). تستعملها الكنيسة يف القُداس
اجلماعة اليهودية من االستجواب عن طريق التعذيب وهي طريقة  وأُعفي أعضاء. باليهود أي أذى يرتَل به أشد العقاب

القرن  ويف. عن املزايا اليت اكتسبوهاا يف احملاكمات، وعين قاض لليهود مهمته الدفاع  لالستجواب كان معموالً
القرن احلادي عشر، كان مشال فرنسا  ولكن، يف. التاسع، تركز أعضاء اجلماعة اليهودية بوادي الرون ومقاطعة شامبني

وطُرد أعضاء اجلماعة اليهودية من احلرف املختلفة يف ذلك التاريخ وبدأوا  .أكثر املراكز كثافة من ناحية التركز اليهودي
الفترة، وخصوصاً من  الربا، وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة احلاكمة اليت كانت حتميهم يف تلك  احترافيف

كما كانت تلغي ديون من . الضرائب واإلتاوات ، فكانت تفرض عليهم)الفرجنة يف املصطلح العريب(هجمات الصليبيني 
ضد املرابني ) 1270  1226(وقد حارب لويس التاسع . ةكطريقة للتعبئ يتطوع لالشتراك يف محالت الصليبيني

امع الالتراين  رعاياه من ثُلث ديوم، ومت تضييق اخلناق على أعضاء اجلماعة اليهودية مبوجب قرارات اليهود، فأعفى
 وصادر 1306عام ) طبقات اتمع كافة الذي دأب على ب(، إىل أن طردهم فيليب الرابع )1215(الرابع 

واستقر اليهود املطرودون يف . مل تكن قد سددت بعد إىل اخلزانة امللكية تلكام وحول الديون اليت يستحقوا واليتمم
  .وبرجندي وسافوي واملناطق غري اخلاضعة حلكم الفرنسيني يف بروفانس اللورين

 

استرجاعهم حيث صرح هلم بأخذ فائدة  د، متأن اشتكى الناس من املرابني املسيحيني الذين حلوا حمل املرابني اليهو وبعد
اليت مل حيصلوها عند طردهم واليت مل يكن امللك قد حصلها  ، كما سمح هلم بتحصيل تلك الديون %43مقدارها 

 وأخرياً سمح هلم بشراء معبدهم اليهودي ومقربم وكل كتبهم. املبلغ للخزانة امللكية بعد، شريطة أن يدفعوا ثلثي

  ).ما عدا التلمود(املصادرة 

 

ومت طرد اليهود عام . 1317وخصوصاً مع انتفاضة الرعاة عام  ولكن األحوال ساءت مرة أخرى يف جنوب فرنسا،
ومع هذا، سمح .  ائيا1394ً إىل أن طردهم شارلز السادس عام 1359أخرى عام  ، ولكنهم أعيدوا مرة1322

  .ونبالبقاء يف املقاطعات البابوية يف أفني لليهود
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 وانتشرت أفكار موسى. الدراسات التلمودية، حيث كتب راشي تعليقه الشهري على التلمود وشهدت هذه الفترة ازدهار

قادة اجلماعة اليهودية يشون م  بن ميمون بني بعض املفكرين الدينيني من أعضاء اجلماعات اليهودية، األمر الذي جعل
  .ابن ميمونإىل حماكم التفتيش اليت قامت بإحرق كتب 

 

مجاعات املارانو يف االستيطان  وظلت فرنسا خالية تقريباً من اليهود حىت أواخر القرن السادس عشر حيث بدأت
ال تتعدى بضعة آالف، وكانت أكرب اجلماعات توجد يف  وكانت أعداد املستوطنني صغرية. مبقاطعيت بوردو وبايون

املالية املتقدمة، كما  تصادية عالية، فكانوا يعملون بالتجارة الدولية واألعمالاجلماعة مبكانة اق بوردو حيث تمتع أعضاء
شحن البضائع األوربية : اشتركوا يف التجارة املثلثة الزوايا ولذا،. كانوا ميتلكون رؤوس أموال كبرية نسبياً وسفناً جتارية

والكاريبية، مث  ا يباعون يف املزارع األمريكيةاألفريقي، وحتميل هذه السفن بالعبيد الذين كانو الرخيصة إىل الساحل
ويف القرن . كالسكر والنيلة والتبغ وغريها من السلع عودا من العامل اجلديد ألسواق أوربا حاملة املنتوجات االستوائية

م علم املارانو املتخفني كيهود، وذلك بعد أن كان القانون يعتربهم مسيحيني رغ الثامن عشر، مت االعتراف بيهود
اليهودية يف التغري إذ  ، بدأت الصبغة اإلثنية والثقافية ألعضاء اجلماعة1552وابتداًء من عام . بأم يهود السلطات

، وأدى هذا إىل زيادة عدد )1733(واللورين  )1648(ضمت فرنسا مدينة متز يف ذلك العام ومت ضم األلزاس 
.  ألفاً، ومت وضعهم حتت احلماية امللكية20دهم يف هاتني املقاطعتني حنو يبلغ عد اليهود اإلشكناز زيادة كبرية، وقد كان

املسألة اليهودية تطل برأسها،  ومن مث، بدأت. اإلشكناز متخلفني وخمتلفني من الناحية احلضارية، ومنعزلني ثقافياً وكان
ية إصالح اليهود، وبذلت عدة وطُرحت قض. األعمال التجارية وخصوصاً بعد اكتشاف تالعب بعض أعضاء اجلماعة يف

ومت  .1785 وأعلنت أكادميية متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل املمكنة إلصالح اليهود عام حماوالت لتطبيعهم،
  .السفاردية يف جنوب فرنسا تشكيل جلنة إلصالح يهود األلزاس، كان من بني أعضائها قيادات اجلماعة

 

  فرنسا منذ الثورة

France s ince the Revolution  

 ألفاً، توجد أغلبيتهم 40يف فرنسا عند نشوب الثورة الفرنسية ال يزيد على  كان عدد أعضاء اجلماعات اليهودية
ويف إحصاء  . يف اللورين4000 يف متز وضواحيها، وحنو 3500يف األلزاس، وحنو )  ألفا25ً  20حنو ) الساحقة

. هؤالء كانوا من اإلشكناز ويهود اليديشية  ألفاً، وأن40ن وحدهم كان حنو آخر، قيل إن عدد يهود األلزاس واللوري

كما كان يوجد حوايل .  يف بايون1000يف بوردو و 2300 منهم) سفارد (3300ومل يكن يوجد سوى 
 وكانوا خليطاً من اإلشكناز( يف باريس 500وحوايل ) يهود أفنيون(البابوية   يهودي يف املقاطعات2500

  %.0.5على  وكانت نسبة اليهود إىل عدد السكان صغرية للغاية، إذ كانت ال تزيد). ردوالسفا
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السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من  وحينما اندلعت الثورة الفرنسية، مل جتر إثارة أي جدل بشأن اليهود
 ي رطانة إسبانية قرىبة الشبه بالفرنسية، وكانواإما اللغة الفرنسية أو الالدينو وه اتمع الفرنسي والذين كانوا يتحدثون

. ويعيشون يف املناطق الساحلية يعملون يف التجارة الدولية بل ويف الصناعة ويتمتعون مبعظم حقوق املواطنني الفرنسيني

 قاموا هم أنفسهم حبظر تدريس التلمود يف مدارسهم منذ عام وكان نظامهم التعليمي متطوراً، فعلى سبيل املثال

ولكل هذا، فإن . حق السكىن يف أي مكان بفرنسا، وحق إقامة شعائرهم حبرية كاملة وكانوا قد حصلوا على. 1760
شكلية متت دون مناقشة يف  اليهود السفارد يف جنوب فرنسا ويف أفينيون، حقوقهم املدنية بالكامل، كانت مسألة منح

وغريمها من املناطق، فكانوا حمور املناقشة بسبب تميزهم  للورينأما اليهود اإلشكناز، يف األلزاس وا. 1790يناير عام 
بل إن  فكان الزواج املختلط بني الفريقني حمظوراً،. كانوا حمط احتقار إخوام من السفارد الوظيفي والثقايف، كما

وإىل جانب . د كبريةيوجدون فيها بأعدا السفارد منعوا اإلشكناز من االستقرار يف مقاطعة بوردو اليت كان السفارد
وعشية الثورة الفرنسية نوقشت املسألة اليهودية . اجلماهري املسيحية هذا، كان اليهود اإلشكناز حمط كراهية عميقة من

أعداء اليهود على  هل اليهود فرنسيون أم أم أمة داخل أمة؟ وعزف: واليت مت طرحها على النحو التايل اإلشكنازية،
وهي نفسها (منبوذ، ولذا فالبد من التخلص منه  وأشاروا إىل أن اليهود جسم متماسك غريب» اخلطر اليهودي«نغمة 

أما العقالنيون، فكانوا يطرحون اخلط االندماجي الذي يرى أن ). العضوي املنبوذ الفكرة اليت عبرنا عنها بعبارة الشعب
حقوقهم السياسية   وضعهم الشاذ ومن إنكاراليهود اإلشكناز ليست مسألة كامنة يف طبيعتهم وإمنا تنبع من مشكلة

حقوقهم كاملة وتشجيعهم على االندماج مقابل أن  واملدنية، وأن احلل يكمن يف حتديث اليهود وإعتاقهم، أي إعطائهم
 وهذا هو املعىن. عن خصوصيتهم اللغوية والثقافية واإلثنية يف احلياة العامة) األخرى وكل أعضاء األقليات(يتخلى اليهود 

وصل هذا اخلط قمته إبان حكم  وقد. »أن يصبح اليهودي مواطناً يف الشارع، يهودياً يف مرتله « الذي تضمنته عبارة 
عبادة العقل ذروا، واليت شارك فيها أعضاء من اجلماعة  وهي املرحلة اليت وصلت فيها) 1794  1793(اإلرهاب 

فكرة  ودية باعتبارها تعبرياً عن خصوصيات غري طبيعية واحنرافاً عنالعبادة املسيحية واليه اليهودية، فأُغلقت كل دور
ال تتفق مع العقل، وإن كان مل يرسل  ومنعت اجلماعة اليهودية من ممارسة بعض شعائرها باعتبار أا. اإلنسان الطبيعي

  .أي يهودي للمقصلة بسبب عقيدته

 

طريق فتح املدارس  طنني، وحاولت دجمهم يف اتمع عنالثورة أعضاء اجلماعات اليهودية كل حقوق املوا ومنحت
إن احلقوق هي حقوق متنح « قرارات الثورة  وجاء يف أحد. ألبنائهم، وتشجيعهم على التخلي عن متيزهم الوظيفي

« ، وهو ما عبر عنه شعار»لألقلية اليهودية باعتبارها مجاعة متماسكة  لألفراد من أتباع العقيدة اليهودية، وليست  لليهود 

عزلتهم املتمثلة يف القهال ويف  وحاول اإلشكناز من جانبهم اإلبقاء على. »أفراداً كل شيء، ولليهود مجاعة ال شيء 
كان عدد األطفال اليهود يف اللورين واأللزاس الذين 1808 ٬ ففي عام. رفض املؤسسات احلديثة اليت أنشأا الثورة

كثرياً من الفالحني  ومما زاد املسألة اليهودية اإلشكنازية تفاقماً، أن%. 10د على احلكومية ال يزي يذهبون إىل املدارس
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صادرا الثورة اقترضوا األموال الالزمة إلمتام هذه  الذين اشتروا أراضي كبار املالك اليت)  ألف400حنو (الفرنسيني 
جعل  ولكنهم عجزوا عن تأدية ديوم، وهو ما. الذين بلغ عددهم ثالثة أو أربعة آالف مراب العملية من املرابني اليهود

طرحت املسألة اليهودية  ومن هنا. 1805 و1802أعضاء اجلماعة اليهودية حمط السخط الشعيب يف الفترة ما بني 
  .نفسها على نابليون

 

 تنظيم مركز بولندابشأن أبعاد املسألة اليهودية بسبب احتكاكه ببولندا، بعد أن أعاد  وقد كان لدى نابليون بعض اخلربة

الكاثوليكية والكنيسة الربوتستانتية، ومل  وكان قد انتهى لتوه من تنظيم عالقة الدولة بالكنيسة. يف شكل دوقية وارسو
 إىل عقد جملس ضم مائة عضو من وجهاء 1806كل الديون، مث دعا عام  فأوقف. يبق سوى تنظيم عالقتها باليهودية

عشر  وترأس جملس الوجهاء يهودي سفاردي من بوردو، وطرح عليهم اثىن. كم فرنسااخلاضعة حل اليهود يف األراضي
املتعلقة بعالقتهم بوطنهم، وهل  سؤاالً عن موقف اليهود من بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية والدينية املهمة

اليهودية على الربا الفاحش استعداد للدفاع عن الوطن؟ وهل تشجع  يعتربون أنفسهم أجانب أم فرنسيني؟ وهل هم على
لليهود بالزواج  تناقض بني اإلجراءات اليهودية والقانون الفرنسي بشأن الزواج والطالق؟ وهل يسمح أم ال؟ وهل هناك

وقرر الس أن اليهودي يتعين عليه أن يعترب . باملراوغة من املسيحيني؟ وكانت اإلجابات يف معظمها إما باإلجياب وإما
كما أكد . إخوته وطنه، وعليه أن يدافع عنها، كما يتعين على كل يهودي أن يعترب بقية املواطنني يت ولد عليهااألرض ال

الفرنسي املدين، فاليهودية تحظُر تعدد الزوجات، وقرر  الس أن الشريعة اليهودية وقوانينها ال تتناقض البتة مع القانون
ال ) اليهودية حبسب الشريعة( يصبح شرعياً إال بعد الطالق املدين، وأن الزواج ال) اليهودية حبسب الشريعة(أن الطالق 

ال تحرم أية حرف يدوية أو وظائف وأن من  وبينت قرارات الس أن اليهودية. يصبح شرعياً إال إذا سبقه زواج مدين
كما بينت أن اليهودية حترم .  فلسطنيواألعمال اليدوية كما كان يفعل أسالفه يف احملبب لليهودي أن يعمل يف الزراعة

مؤمتر أطلق عليه   إىل1807مث دعا نابليون يف فرباير . اليهودي أخذ فائدة ربوية من املسيحي أو اليهودي على
ليؤكد القرارات اليت توصل إليها هؤالء  يضم احلاخامات وبعض اليهود من غري رجال الدين» السنهدرين األكرب«

لإلمرباطور، وبطالن أية جوانب يف التراث اليهودي تتناقض مع ما يتطلبه  لن السنهدرين والءه الكاملوقد أع. الوجهاء
الزوجات والربا وأخرى  وصدق السنهدرين على قرارات جملس الوجهاء، كما أصدر قوانني متنع تعدد. املواطنة واجب

  .حتتم إجراء الطالق املدين

 

مرسومني مت  ، أصدر1808ففي عام . خلاصة بتنظيم عالقة اليهودية بالدولة الفرنسيةقراراته ا وأصدر نابليون بعد ذلك
وهي جلان من احلاخامات ٬ (Consistoire كونسيستوار: بالفرنسية(مبقتضى األول إقامة نظام من االس الكنسية 

ن مهام هذه االس أن وكان م. حتت إشراف جملس كنسي مركزي والرجال العاديني لإلشراف على الشئون اليهودية
. يشتغلون ا من املؤسسات الدينية، وتنفذ قوانني التجنيد وتشجع اليهود على تغيري املهن اليت ترعى معابد اليهود وغريها
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الديون اليهودية املستحقة للمرابني اإلشكناز، ) أجل أو أنقص أو(أما املرسوم الثاين، فقد اعترف باليهودية ديناً كما ألغى 
وأصبح احلاخامات مندوبني للدولة مهمتهم تعليم أعضاء اجلماعات اليهودية تعاليم  .في السفارد من ذلك املرسوموأُع

أعضاء اجلماعات  وكان على احلاخامات توجيه. وتلقينهم الوالء للدولة وأن اخلدمة العسكرية واجب مقدس دينهم
بوصفهم أقلية، وأصبح هلم كيان رمسي داخل  رنسية باليهودوقد اعترفت احلكومة الف. اليهودية إىل الوظائف النافعة

اجلندية ومل يعد يسمح هلم بدفع بدل نقدي، وشجعوا على االشتغال  الدولة، فحصلوا على حقوقهم ومنحوا شرف
 الرخصة نابليون على اليهود اإلشكناز االشتغال بالتجارة دون احلصول على رخصة بذلك، ومل تكن وحرم. بالزراعة

كما طُلب إىل أعضاء اجلماعات اليهودية أن . اخللقية تجدد إال بعد التأكد من مدى إحساس التاجر اليهودي باملسئولية
 ورغم أن األدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه. دائمة على الطريقة الغربية يتخذوا أمساء أعالم وأمساء أسر

). ولذا، فإنه مل يطبق على السفارد) ن قراراً مرحلياً يهدف إىل حتديث اليهود، فإنه كا»القرار املشني«القرارات اسم 

، كانت أعداد كبرية من اليهود تعمل بتجارة اجلملة 1811وحبلول عام  .وقد جنح بالفعل يف دجمهم باتمع الفرنسي
أية حاجة إىل فترة  ددها القرار، مل تنشأوبعد مرور الفترة االنتقالية اليت ح. تطبيعهم إىل حد كبري واحلرف وكان قد مت

 .انتقالية أخرى

 

إطار حماولته تأسيس الدولة الفرنسية احلديثة، سياسة دف إىل دمج أعضاء  ومما جيدر ذكره أن نابليون تبنى، يف
اإلمربيالية، إذ سياسته  ولكنه تبنى سياسة مغايرة متاماً يف إطار. اليهودية، كما دعاهم إىل نبذ خصوصيتهم اجلماعات

مستخدماً ديباجات صهيونية تؤكد أن اليهود ليسوا أقليات دينية  دعاهم للعودة إىل فلسطني إلحياء تراثهم العربي القدمي
اليهود  وذا، فإن نابليون كان يهدف إىل تصفية. جيب أن يرحل إىل فلسطني وإمنا شعب عضوي تندمج يف أوطاا

وهذا هو جوهر احلل (خارجها  ة داخل فرنسا مث توظيفهم كجماعة استيطانية قتاليةبوصفهم مجاعة وظيفية جتاري
  ).الصهيوين للمسألة اليهودية

 

كثري من  استمرت سياسة إعتاق أعضاء اجلماعات اليهودية ودجمهم بشكل يكاد يكون كامالً، فربز وبعد عودة امللكية،
رت أعداد كبرية منأعضاء اجلماعات اليهودية يف احلياة العامة، بل تأعضاء النخبة اليهودية، وبدأت أعداد منهم  نص

العملية مع اإلمرباطورية الثانية، فانتخب أول نائب يهودي يف الربملان عام  ومل تتوقف هذه. تدخل النخبة احلاكمة
حق كثري من أعضاء والت .وحققت أسرتا روتشيلد وبريري صعوداً يف عامل املال. وعين أدولف كرمييه وزيراً 1834

ومنح يهود اجلزائر اجلنسية الفرنسية عام . أعلى الرتب اجلماعات اليهودية بالقوات العسكرية، ورقي الضباط منهم إىل
 وميكن القول بأن مصري. مادة بشرية استيطانية دجمت يف اجلماعة االستيطانية البيضاء ، ومن مث مت حتويلهم إىل1870

وبرغم كل التعثرات فيما . االندماج  مبصري فرنسا والفرنسيني، أي أم حققوا درجة عالية منيهود فرنسا ارتبط متاماً
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اليهود بل وهضمهم حىت أن يهود اليديشية كانوا يعبرون عن  بعد، فإن فرنسا أثبتت قدرة غري عادية على استيعاب
  .»أكل اليهود البلد الذي ي« فكانوا يشريون إىل فرنسا بأا  دهشتهم هلذه املقدرة،

 

ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى . ومع هذا، ظهرت موجة معاداة اليهود ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر
 : ليةاألسباب التا

 

بدايات وفود عمالة أجنبية يهودية إىل فرنسا، وقد تزايدت معدالت   يالحظ أن منتصف القرن التاسع عشر شهد 1
وفصلهم عن  ت هذه العمالة األجنبية اليهودية يف خلخلة وضع أعضاء اجلماعة اليهوديةوسامه .1881 اهلجرة منذ عام

دون متييز أو » يهوداً غرباء«حبيث يصبح اجلميع  جمتمعام إذ بدأ يتم الربط بني اليهودي احمللي املندمج واليهودي الوافد،
 الطني بلة أن معظم الوافدين كانوا من شرق أوربا ومما زاد). العنصري دائماً وهذه هي طبيعة الفكر(تفرقة أو ختصيص 

. فرنسا األكرب يف ذلك الوقت وكانت أملانيا عدو. أو األملانية نفسها) وهي رطانة أملانية(ويتحدثون اليديشية  ووسطها

يهوداً أصليني منحدرين من يهود العصور الوسطى، أي  من يهود فرنسا% 90، كان 1880ويالحظ أنه، يف عام 
15 إىل 1940اهلجرة، أخذت النسبة تتناقص حىت وصلت عام  ولكن بسبب. م كانوا فرنسينيأ.%  

 

حميطهم  دون توقُّف، فكلما كان أعضاء اجلماعات اليهودية حيققون معدالت عالية من االندماج يف واستمر هذا التيار
اندماج وإمنا على أساس اهلوية  قوه مناحلضاري كانت تأيت موجة جديدة وافدة فيعاد تصنيفهم ال على أساس ما حق

الستينيات، حينما هاجر يهود املغرب العريب إىل فرنسا، فدعموا  وهذا ما حدث مرة أخرى يف. األجنبية للوافدين
التمييز بني  ومع هذا، جيب. اليهودية على حساب االندماج، وأصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا اخلصوصية اإلثنية
ووسطها كانوا يتحدثون اليديشية، ولذا مل   ويهود املغرب العريب، فمعظم الوافدين من شرق أوربايهود شرق أوربا

كما أم كانوا يعملون مبهن مشينة مثل الربا والبغاء، ويعيشون على هامش  ميكنهم حتقيق االندماج اللغوي بسرعة،
الساحقة بالفرنسية وكانت  ين كانت تتحدث أغلبيتهمهذا على عكس يهود العامل العريب الذ. اقتصادياً وحضارياً اتمع

كما أم كانوا حيملون خربات حيتاج إليها اتمع ) اجلزائر مثل يهود(أعداد كبرية منهم حتمل اجلنسية الفرنسية بالفعل 
  .تكن عملية دجمهم صعبة ولذا، مل. الفرنسي

 

كما أن أعداداً منهم . نوا مرتبطني بالتراث األملاين أيضاًالذين كا  مل يكن قد مت بعد دمج يهود األلزاس واللورين 2
وتنبه . منهم بالتجسس حلساب كل من األملان والفرنسيني، األمر الذي كان يزيد شكوك أعضاء األغلبية كانت تقوم

رة مجاعة توطينية دف إىل حتويل اهلج  مجاعة األليانس، وهي1860يهود فرنسا إىل خطورة الوضع فأسسوا عام 
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الوافدة، كما لعبت دوراً مهماً يف فرنسة يهود البالد العربية واإلسالمية  اليهودية عن فرنسا وإىل دمج العناصر اليهودية
  .احتلتها فرنسا اليت

 

ودجمهم، جعلتهم يتحركون من اهلامش االقتصادي إىل املركز،   يالحظ أن عملية إعتاق أعضاء اجلماعات اليهودية 3
لديها مقدرة  والعمالة الوافدة عادةً ما تكون. اجتماعياً غري عادي جيعلهم مركزاً للحقد واحلسد ن حراكاًفبدأوا حيققو

مث بأجور أقل، ومل يكن العمال من يهود اليديشية  عالية على التنافس مع العمالة احمللية إذ تقنع مبستوى معيشي أقل، ومن
 الذي كان سائداً آنذاك إىل تفاقُم األزمة وتزايد احلقد ضد الوافديناالقتصادي  وأدى الكساد. استثناء من القاعدة

  .األكفاء

 

وشهدت . وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناجح  كان معظم يهود فرنسا مركَّزين يف باريس، وهو ما جعل هلم 4
لرأمسالية واملضاربات واإلحساس الذي ربط يف الذهن الشعيب بني اليهود وا الفترة صعود أسريت روتشيلد وبريري، األمر

االشتراكيني الفرنسيني  هيمنة مالية يهودية على الرأمسال، وهو موضوع جنده بشكل أساسي يف كتابات كثري من بأن مثة
وكان . اليت أحلقت الضرر بكثري من أعضاء الطبقة الوسطى ومما قوى هذا اإلحساس فضيحة قناة بنما. واملعادين لليهود

 كما أن إفالس بنك يونيون جنرال، وهو بنك كاثوليكي، جعل. متورطني يف هذه الفضيحة ني اليهودبعض املمول

 .الكثريين يشريون بأصابع االام إىل اليهود

 

كانوا  يهودية كثرية يف صفوف احلركات الثورية يف أوربا، كما أن أعضاء اجلماعات اليهودية  كانت توجد عناصر 5
الذي ربط يف الذهن الشعيب بني اليهود   يف الصراع بني العلمانيني والكنيسة الكاثوليكية، األمرميثلون عنصراً بارزاً

  .والثورة

 

وقد تصاعدت حدة . خطابني فرنسيني جتاه اليهود، أحدمها اندماجي واآلخر صهيوين  أشرنا من قبل إىل أن مثة 6
) نابليون الثالث سكرتري(ونشر إرنست الهاران . بنانالصهيوين مع تزايد اهتمام فرنسا بالشرق، وخصوصاً ل اخلطاب

وهي . أيضاً مع املهاجرين من يهود اليديشية ووفدت الصهيونية. كتيباً صهيونياً يدعو إىل توطني اليهود يف فلسطني
  .اجلماعة اليهودية واتمع تساهم وال شك يف خلق فجوة بني أعضاء
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فبعد أن ضمت أملانيا األلزاس واللورين، بلغ عدد يهود فرنسا . العاصمة ية يف يالحظ تركز أعضاء اجلماعات اليهود 7
فرنسا يف باريس  من مجلة يهود% 60ومع اية القرن التاسع عشر، كان . منهم أربعون ألفاً يف باريس ستني ألفاً،

ط السائد بني أعضاء اجلماعات فإن هذا هو النم وعلى كلٍّ،. والبقية يف مدن أخرى، أي خارج القرى واملناطق الزراعية
هنا هو أن األغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي مل يكن هلا أي احتكاك بأعضاء  وما يهمنا. اليهودية يف العصر احلديث

كثري من أعضائها  اليهودية، وأا حينما كانت حتتك م كانت تتعرف على أقلية أجنبية حضرية ال جييد اجلماعة
الفرنسية، األمر الذي كان يؤدي إىل ترسيخ األمناط  وال يعرف الكثري منهم شيئاً عن احلضارةاحلديث بالفرنسية، 

  .املتصلة بتميز اليهود وعزلتهم اإلدراكية السائدة الثابتة

 

 وجيب. عشر تعاظُم االجتاه حنو معاداة اليهود، وانفجر ذلك يف قضية دريفوس لكل ما تقدم، شهدت أواخر القرن التاسع

مثل اإليطاليني، بل  على أن العداء لدريفوس، الذي جاء من األلزاس، كان جزءاً من عداء عام جتاه األجانب التأكيد
التأكيد على أن الصراع كان يدور ال بني اليهود واألغيار  واألقليات الفرنسية مثل األوكستينيان واألوفرينيان، كما جيب

ومت فصل  ، اختذ العلمانيون إجراءات مشددة1905، فحينما حسمت القضية عام ولذا. واملتدينني وإمنا بني العلمانيني
  .الدين عن الدولة متاماً

 

 وأثناء احتالل األملان لفرنسا، تعرض اتمع الفرنسي إلرهاب قوات االحتالل .واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ

ومت ترحيل آالف اليهود . والكنيسة ق بالشيوعيني وأعضاء املقاومةالنازية الذي حلق بأعضاء اجلماعات اليهودية مثلما حل
رحلت من أعضاء املقاومة والشيوعيني وغريهم من العناصر غري  الفرنسيني إىل معسكرات االعتقال ضمن األلوف اليت

ما يزيد على  الفرنسي محىعدد املرحلني من اليهود مخسة وسبعني ألفاً، األمر الذي يعين أن الشعب  وبلغ. املرغوب فيها
 .(1936 عام( ألفاً 260ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم 

 

  فرنسا في الوقت الحاضر

France at the Present  

اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية األخرى  استقرت يف فرنسا، بعد احلرب العاملية الثانية، أعداد من املهاجرين
يهودي من  الستينيات، هاجرت أعداد كبرية من العامل العريب فوصل إىل إسرائيل حنو مائة ألف ويف. اليت اقتلعها النازيون

. 1963 آالف عام 110عددهم  ، كما هاجر يهود اجلزائر البالغ1961  1954مصر واملغرب وتونس يف الفترة 

ويقال إن نسبة . 1967ألفاً عام  535البالغني حنو  مث انضم إليهم آخرون حىت أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا
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 ولكن إن استبعدناهم، فإن غالبية. أعضاء اجليلني األول والثاين من أبناء املهاجرين ، إن قمنا بضم%54السفارد هي 

  .من يهود فرنسا ممن هم حتت سن العشرين من مواليدها% 95يهود فرنسا ولدوا فيها، و

 

 : نساوفيما يلي جدول يبين تعداد اليهود في فر

 

 سكان نسبتهم إلى عدد ال/عدد أعضاء الجماعة اليهودية /السنة 

 

1851 / 73.975 / 0.2 

 

1900 / 80.000 / 0.25 

 

1914 / 100.000 / 0.25 

 

1933 / 240.000 / 0.57 

 

1939 / 300.000 / 0.6 

 

1945 / 180.000 / 0.4 

 

1950 / 235.000 / 0.6 

 

1955 / 300.000 / 0.7 
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1961 / 350.000 / 0.8 

 

1963 / 500.000 / 1.1 

 

1966 / 520.000 / 1.08 

 

1968 / 535.000 / 1.07  

 

  .وقد استقر عددهم عند تلك النقطة

 

ولكن . اجلزائر اجلنسية الفرنسية  ألفاً بسبب منح يهود40، زاد عدد يهود فرنسا إىل 1870ويالحظ أنه، يف عام 
  . ألف يهودي30اللتني كانتا تضمان  وريننقص حينما ضمت أملانيا األلزاس والل عددهم

 

فرغم تزايد عدد يهود فرنسا، فإن هذا التزايد مل يتم من . اليهودي يف فرنسا وميكننا اآلن تناول إشكالية موت الشعب
 ويتنبأ الدارسون. مفعوهلا التكاثر الطبيعي وإمنا من خالل عملية هجرة من اخلارج، وقد بدأت هذه اهلجرة تفقد خالل

واألسباب اليت ستؤدي . ألف مع بداية القرن القادم 200 بأن يأخذ عدد يهود فرنسا يف التناقص، وأنه قد ال يتجاوز
ويتوزع  .ومن أهم هذه األسباب تميز البناء الوظيفي واملهين لليهود. يف مثل هذه الظاهرة إىل ذلك هي األسباب املألوفة

  :يهود فرنسا يف الوظائف واملهن التالية

 

  .يف وظائف إدارية عليا 21%
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  .يف وظائف إدارية متوسطة وكتابية 47%

 

  .عمال صناعيون ويدويون 10%

 

  .جتار 16%

 

% 50وتصل النسبة إىل . يهود فرنسا على تعليم عال من مجلة% 25كما أن مستواهم التعليمي عال للغاية، إذ حصل 

 د املهاجرين املغاربة، وهذا يعين أم حققوا حراكاً اجتماعياً سريعاًينطبق على أوال ، وهذا30  25من املرحلة العمرية 

العمال اليهود من أصل أوريب،  فبعد أن اختفى. وبدأوا يتحولون إىل طبقة وسطى شأم يف هذا شأن بقية يهود فرنسا
 أبناء العمال املغاربة أيضاً يف طريقهم إىل االختفاء ألن وحل حملهم العمال اليهود من أصل مغريب، جند أن هؤالء

من  ليحققوا حراكاً اجتماعياً عن طريق احلصول على وظائف إدارية راقية واالخنراط يف مهنة املهاجرين يدخلون املدارس
وتزايد معدل التعليم بني أبناء . كالعلماء املهن املمتازة كالطب والتدريس يف اجلامعة أو يف قطاع من القطاعات املتميزة

وتوجد أعداد كبرية . يعملون بعد ذلك يف قطاع التأمني والبنوك وقطاع اخلدمات  الذين يدخلون اجلامعات مثاملهاجرين
االقتصادي بوصفهم مجاعة  اليهود املغاربة واجلزائريني يف الوظائف احلكومية، ورمبا كان هذا جزءاً من مرياثهم من

ولكن، مهما يكن األمر، فإن هذا يعين أن اليهود . حمللينيا وظيفية وسيطة بني االستعمار الفرنسي والسكان العرب
  .واالنصهار واملهين يرتبط بعمالئه ويقبل قيمهم، األمر الذي جيعل عنده قابلية أعلى لالندماج .يتحولون إىل مهنيني

 

 يزالون يف العاصمة، ويف خالياً متاماً من اليهود وأم ال والبناء الوظيفي واملهين لليهود يعين أن الريف الفرنسي ال يزال
آثرت  ويبدو أن أعداداً كبرية من املهاجرين من العامل العريب. وتولوز ونيس وستراسبورج مدن مثل مارسيليا وليون

يفسر ظهور اجلماعات اليهودية يف مدن  االستقرار يف جنوب فرنسا ألن اجلو والطبيعة يذكرام بأوطام السابقة وهذا
عكس املهاجرين من أوربا الشرقية الذين يفضلون االستقرار يف  هذا على.  وليون ومارسيليانيس وتولوز: اجلنوب

  .املعروف أن سكان املدن عادةً ال يتكاثرون بوتائر عالية ومن. األلزاس واللورين

 

ق النسبة العاملية وتفو  لكل امرأة، وهي نسبة عالية إىل حد ما2.4إجناب املرأة الفرنسية اليهودية هو  ويالحظ أن معدل
 طفل، وهو ما يعين أنه 1.7اليهودية الفرنسية من أصل غريب هو  ولكن يالحظ أن معدل إجناب املرأة. للمرأة اليهودية
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واجلماعة اليهودية يف  .االندماج ستتناقص اخلصوبة وختتفي األمناط اليت أحضرها اليهود املغاربة معهم مع تزايد معدالت
كل هذه الظواهر وتتفاقم حدا مع تصاعد  ، وستتزايد45منهم فوق سن % 37ذلك أن حنو فرنسا مجاعة مسنة، 

  .معدالت االندماج والعلمنة

 

إطاراً للحفاظ  ضخامة حجم اجلماعة اليهودية، فال يوجد يف أية مدينة من مدن فرنسا أي حي يهودي يشكل ورغم
ومع هذا، فإن أحياء (يف الواليات املتحدة   وكما يوجد حالياًعلى اهلوية اليهودية، كما كان يوجد يف مشال أفريقيا

تعبري عن االندماج يف جمتمع فيدرايل يسمح لألقليات واجلماعات أن حتتفظ بتلك  اليهود يف الواليات املتحدة هي نفسها
  ).من هويتها وهو ما ال يتناىف مع الوالء القومي األبعاد

 

. فهناك اليهود من أصل إشكنازي. سا مشكلة خاصة إىل أقصى حد ومتداخلةيف فرن ولكن مشكلة اهلوية اليهودية

هضم األلوف غريهم من  مثل اليهود األصليني، اندجموا متاماً يف اتمع الفرنسي الذي يوشك أن يهضمهم كما وهؤالء،
يهود العامل العريب سفارد مبعىن ويالحظ أن أغلبية . »السفارد» بقي بعد ذلك هوية اليهود املغاربة الذين يقال هلم. قبل

احلضاري الثري  من السفارد األصليني، مبعىن أم ال يتحدثون الالدينو وال يشاركون يف التراث فهم ليسوا. خاص جداً
السفاردية من املهاجرين من إسبانيا يف القرن  وكثري من يهود املغرب من أصل بربري واكتسبوا الصفة. ليهود إسبانيا
يتحدثون العربية ويكتسبون إثنيتهم من تفاعلهم مع التراث العريب ومن خالله،  ولذا، فهم يهود مغاربة. السادس عشر

. من أهل املغرب العريب على الطريقة السفاردية، وأغلبيتهم الساحقة تعرف الفرنسية كما هو احلال مع كثري ويتعبدون

فاألليانس مؤسسة فرنسية . ثقافياً لالندماج يف اتمع الفرنسي ويبدو أن مجاعة األليانس لعبت دوراً أساسياً يف إعدادهم
التابعة هلا، يف  أنه بينما مل تم األليانس بالدراسات اليهودية يف فرنسا نفسها، فإن مناهج الدراسة لكن يالحظ. يهودية

اقض، ميكننا أن نقول إن هذه ولتفسري هذا التن .بالد مثل املغرب وتونس ولبنان وسوريا خمتلطة، أي فرنسية ويهودية
 واالستعمار الفرنسيني، كانت تريد أن تصبغ اليهود بصبغة فرنسية كي يقوموا بدور املدارس باعتبارها ممثلة للثقافة

توجهاً دينياً، ولذا، مل يكن مثة مفر أن تضم  ولكن توجه يهود البالد العربية كان. اجلماعة الوظيفية االستيطانية والوسيطة
وسيلة جذب لليهود حىت ال ينفروا من املدارس اجلديدة وال يدركوا اهلدف احلقيقي  ناهج بعض املواد الدينية لتكونامل

تتم العلمنة من خالل اخلطاب  وهذه على كلٍّ هي الطريقة املثلى للتحديث والعلمنة يف املراحل االنتقالية، أي أن .منها
مدارس األليانس يف الشرق العريب والبالد اإلسالمية   ألف طالب يف19.570وكان هناك . الديين ال على الرغم منه

 .1970  1969حىت عام 
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فمع أن يهود مصر كان . غري عادي للثقافة الفرنسية ومع هذا، جتب اإلشارة إىل أن يهود البالد اإلسالمية اجنذبوا بشكل
يعود إىل اخللفية  مهم آثر أن يتعلم الفرنسية، ولعل هذااإلجنليزية، ويهود ليبيا اإليطالية، فإن معظ من املمكن أن يدرسوا

  .السفاردية

 

وهنا تكمن . خصوصيتهم اليهودية اليت اكتسبوها من جمتمعهم العريب وقد أكد املهاجرون اليهود، من املغرب بالذات،
العربية، وتراثهم ذي  األصولعملية دجمهم يف اتمع الفرنسي تنتهي م إىل فقدان تراثهم الشعيب ذي  املفارقة، ذلك أن

ومل يستقبل يهود . فيهوديتهم كامنة يف انتمائهم املغريب .النكهة العربية الذي يشكل مصدر خصوصيتهم املغربية اليهودية
). قبل متاماً كما حدث مع يهود اليديشية من(بكثري من الترحاب بل قابلوهم بشيء من العداء  فرنسا يهود العامل العريب

طلقون على اليهود املغاربة وهم ي»كُسن مدى»كوشر كُسل خصوصيتهم اليهودية بإثنيتهم  ، األمر الذي يبيداخت
هو بطبيعة احلال الطعام » كُسكُس«، و)حسب الشريعة اليهودية(شرعاً  تعين الطعام املباح» كوشر«فكلمة . العربية
منهما كامناً متاماً يف اآلخر وال  رتباطاً عضوياً حبيث يكون الواحدالشهري، ومها يف حالة يهود املغرب مرتبطان ا املغريب

، )وليس اندماجهم(تزايد فرنسة املهاجرين املغاربة إىل تزايد درجة انصهارهم  ولذا، فمن املتوقع أن يؤدي. ميكن فصلهما
الشديد على االنتماء للمجتمع  أن هلم هويتهم الواضحة إال أن قابليتهم ملثل هذا االنصهار واضحة بسبب حرصهم فمع

  .اليهود املغاربة أيضاً ضمن من هضمت من أجانب ولذا، فإن املتوقع أن تقوم فرنسا ضم. اجلديد

 

اخلارج، وذلك  اليهودية، فقد خلقت اإلصالحات النابليونية اإلطار الالزم لتحديث اليهودية من أما فيما يتصل بالعقيدة
خالل إشراف احلكومة على تدريب  ويل احلاخامات إىل موظفني يف احلكومة ومنمن خالل االس الكنسية وحت

ولكن اليهودية . مث نشأت حماولة لإلصالح من الداخل .احلاخامات واختيار احلاخام األكرب وخالف هذه الوسائل
). األملانية  التقليدي للثقافةبسبب العداء الفرنسي(الربوتستانيت األملاين، ولذا جرت مقاومتها  اإلصالحية مرتبطة بالتراث

يف الصلوات، وتقليل مدة الصلوات  ومع هذا، أدخلت بعض اإلصالحات على الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد البيوط
ومل تكن هذه القرارات . بالعزف عليه يوم السبت شخص غري يهودي نفسها، كما تقرر استخدام األرغن على أن يقوم

أملانيا عام  ومع هزمية فرنسا على يد.  جملس كنسي حرية تطبيق ما يراه مناسباً من إصالحاتلكل ملزمة للجميع إذ ترك
حتولت اليهودية الفرنسية بعيداً عن  وهكذا. ، توقَّف اإلصالح متاماً بسبب األصل األملاين حلركة اإلصالح1871

تماسك يسمح بدرجة من التطور مث أصبحت كياناً غري م األرثوذكسية دون أن تصل إىل صيغة إصالحية، ومن
 وأدى توقُّف حركة اإلصالح الديين إىل تصاعد. مزيد من التنوع وعدم التجانس واستيعاب عناصر جتديدية تؤدي إىل

واحملافظة، ميكن لليهودي أن يعدل  ففي البالد الربوتستانتية اليت انتشرت فيها اليهودية اإلصالحية. معدالت االندماج
أما يف فرنسا، فإن فعل ذلك فليس أمامه سوى التخلي متاماً عن . يهودياً نه، بل وأن يسقط كثرياً منها ويظلشعائر دي

بدرجة عالية من التبلور  يشكل جزءاً مهماً من هويته، وخصوصاً أن العقيدة العلمانية يف اتمع الفرنسي تتسم دينه الذي
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كان هلذا الوضع أثره العميق يف اليهود املغاربة الذين تستند  وقد. متاماًومن مث، فيمكن ملن يشاء أن يتفرنس . واالتساق
العنصرين، مل يبق هلم  ومع فقدام كال. أوهلما شعائرهم الدينية، واآلخر فلكلورهم العريب: عنصرين هويتهم أساساً إىل

لصعب معها متييزهم عن غري إىل درجة أصبح من ا  ألفاً، متت علمنتهم ودجمهم350ومعظم يهود فرنسا، حنو . شيء
 100 ألفاً فقط هم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مستمرة و25، فمنهم )ألف 200(أما الباقون . اليهود بأي شيء

وكثري . أكل اخلرتير أحياناً  ألفاً يكتفون باالحتفال بعيد يوم الغفران وحيرمون75الطعام املباح شرعاً، و ألف يأكلون
ويالحظ أن أكثر معدالت العلمنة . تعبرياً عن االنتماء اإلثين ال الديين ائر يفعلون ذلك باعتبارهممن يقيمون بعض الشع

تدين هؤالء ليس تعبرياً عن إميان  بني املهنيني، وتوجد أكثر العناصر تديناً بني يهود مشال أفريقيا، ولكن يالحظ أن توجد
كما أن االنتماء . حدته بعد اهلجرة كما حيدث عادة بني املهاجرين تصاعدتديين مبقدار ما هو تعبري عن انتماء إثين 

للعب الشطرنج  إىل هذه الدرجة يف اتمع الفرنسي، وشبه ماكسيم رودونسون ذلك باالنتماء إىل ناد الديين ليس مهماً
 أعضاء يف هذه اجلماعة الدينية الوقت احلاضر أم من يهود فرنسا يف% 25وقد أعلن . وهو انتماء ال حيدد سلوك الفرد

ولكن إعالن شخص عن انتمائه إىل مجاعة دينية، ال يعين . الواليات املتحدة يف% 50اليهودية أو تلك، مقابل 
اكتسبت اامع الكنسية  وقد. وكما أسلفنا فأغلبية يهود فرنسا الساحقة ال متارس أية شعائر دينية. أنه متدين بالضرورة

يهود فرنسا، ال يوجد سوى تسعة آالف عضو يف  ويف باريس، حيث يعيش حنو نصف.  أرثوذكسيتهانربة إثنية برغم
من الشباب اليهودي يف أوربا يبتعد عن التقاليد واملؤسسات الدينية بل وغري  ويالحظ أن اجليل اجلديد. امع الكنسي

 .التآكل ماء اإلثين نفسه آخذ يفاليهودية، وينخرط بأعداد متزايدة يف صفوف اليسار، فاالنت الدينية

 

االنصهار، ميكن أن نشري إىل أن معظم املرموقني من  وحىت تتضح الصورة العامة واالجتاه العام حنو االندماج، بل ورمبا
ط املُختلَ وتتضح معدالت االندماج العالية يف الزواج. يكنون أي احترام لتراثهم اليهودي أعضاء النخبة اليهودية ما عادوا

، 1962ففي عام . اليهود الفرنسيني الذي كان قد اخنفض بعض الوقت بعد وصول يهود املغرب العريب وتزاوجهم مع
بني اليهود من أصل % 32، و%42من أصل مغريب جزائري  بلغت نسبة الزواج بني اليهود من أصل فرنسي واليهود

 ختلَطة بني يهود املغرب واجلزائر ويهود ليسوا من نفسوبلغت نسبة الزجيات املُ. أوربا مغريب جزائري واليهود من شرق

السكان من يهود الشرق   كان نصف عدد1960وهذه نسبة عالية إذا ما قارناها بإسرائيل، ففي عام %  44األصل 
، إال 1952الفريقني كان يعيش يف إسرائيل منذ عام  ورغم أن كال. أو اليهود السفارد والنصف اآلخر يهوداً غربيني

ولكن الزواج املُختلَط يف فرنسا تعدى الشرقيني والغربيني . 1965حىت عام  %15 أن نسبة الزواج بينهم مل تزد على
  .مرة أخرى زواجاً مختلَطاً مع غري اليهود، األمر الذي يؤدي إىل ذوبان اهلوية وأصبح

 

مث أصبحت واحداً من ستة من 1935 ٬ عاموقد كانت نسبة الزواج املُختلَط حنو واحد من مثانية من مجلة الزجيات 
، 1965 إىل 1956واحد بني كل ثالثة يف الفترة من  ، وزادت إىل1955 إىل 1936الزجيات يف الفترة من 
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أما يف منتصف الثمانينيات، فكان حوايل . 1975 إىل 1966الفترة من  ووصلت إىل واحد من كل زجيتني يف
ويالحظ انتشار  .ين مدى تفاقم الظاهرة رغم أا مل تصل إىل ذروا بعدالزجيات خمتلطة، وهذا يب من مجلة% 60

والواقع أن أعضاء مثل هذه الترتيبات املؤقتة ال  .ظاهرة التعايش املؤقت، أي أن يعيش شخصان سوياً دون أن يتزوجا
 الب البد أن تدرج يف حساباآلخر، األمر الذي يعين أن مثل هذه الزجيات يف الغ يكترثون باالنتماء الديين للطرف

  .متاماً باجلماعة اليهودية كما أن أبناء مثل هذه الزجيات أو هذه الترتيبات يفقدون صلتهم. الزجيات املُختلَطة

 

اليهودية عن املؤسسات اليهودية، إذ ال يهتم ا سوى يهودي  ويظهر االندماج، كذلك، يف انصراف أعضاء اجلماعة
  . ألف شخص20كما ال يتربع للصندوق االجتماعي اليهودي املوحد سوى  هود،واحد بني كل مثانية ي

 

عن الدولة الصهيونية  احلديث عن التفاف يهود فرنسا حول املُثُل الصهيونية، ورغم حديث يهود املغرب العريب ورغم
 فعلياً عن الصهيونية يناقض محاس اللفظ الدينية، فإن مثة انصرافاً باعتبارها حتقيقاً لنبوءة األنبياء، إىل آخر هذه الديباجات

املغرب العريب  ولعل أكرب دليل على انصراف يهود فرنسا عن الصهيونية هو هذا الوجود امللحوظ ليهود .والتهاب القول
صهيونية يهود الواليات املتحدة عالية الصوت  وقد الحظ بن جوريون أن. يف فرنسا إذ فضلوها على الدولة الصهيونية

وعلق أحد املثقفني الفرنسيني . الفعلي ونفس القول ينطبق على صهيونية يهود فرنسا ي تعبري عن تزايد اندماجهمإمنا ه
اإلميان جيعل التعلق الرومانسي  إن هذا: إميان يهود املغرب بإسرائيل، باعتبارها حتقيقاً للنبوءات املشيحانية، بقوله على

وشبه . من هجرة واليهودية مبا تتطلبه من ضبط للنفس وطاعة للقانون مبا تتطلبه) ةاالستيطاني(بإسرائيل بديالً للصهيونية 
« ينشد أعضاؤها  الفرنسيني موقف يهود فرنسا من اهلجرة بأم مثل أعضاء فرق اإلنشاد العسكرية اليت أحد املثقفني

  .مع أم واقفون ال يتحركون خطوة واحدة أبداً» تقدموا ... تقدموا

 

من سكان % 1العامل وأقل من  من يهود% 4 ألفاً، أي 530، هو ) 1992(ود فرنسا، يف الوقت احلاضر وعدد يه
وهذا ). 600.000 هو 1995أن عددهم عام  بين مصدر إحصائي آخر (57.379.000فرنسا البالغ عددهم 

:  على النحو التايل للرئاسة1988فرنسا يف انتخابات عام  يعين أنه ال يوجد صوت يهودي، وقد صوت يهود

لكن هذا . جلان ماري لوبان% 2للحزب الشيوعي، و% 6.1لشرياك أو رميون بار، و %44.4مليتران، و% 44.5
أعضاًء يف النخبة  أنه ال يوجد نفوذ يهودي على اإلطالق، فهو موجود إذ توجد أعداد كبرية من يهود فرنسا ال يعين

وإمنا بوصفهم فرنسيني يهوداً حققوا درجة   يشاركون بوصفهم يهوداًاحلاكمة يشاركون يف صنع القرار، ولكنهم ال
كما ميارس أعضاء اجلماعة نفوذاً قوياً داخل . أشكال كثرية من سلوكهم كاملة من االندماج، ويتضح هذا االندماج يف

  .ال يتناسب مع نسبتهم العددية أجهزة اإلعالم
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ماكن للسفر من فرنسا إىل الدولة الصهيونية، وعاد منهم مخسة أ ، حجز أقل من ستني ألف يهودي1948ومنذ عام 
يكتفي  يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية اليت دف إىل توطني اليهود اآلخرين، حيث فمعظم. وعشرون ألفاً

 على هذا ولكن، حىت. يف العيون املؤمن ا بإحداث أصوات تأييد صارمة عالية، وقد يرسل بعض املال ذراً للرماد
ويظهر هذا االنصراف يف أن املساعدات اليت تتلقاها الدولة  .املستوى، أثبت يهود فرنسا انصرافهم عن الصهيونية

يقترب   ألفاً، أكثر من تلك اليت ميدها ا يهود فرنسا الذين19الذين ال يزيد عددهم على  الصهوينة من يهود سويسرا،
  .اإلحصاءات وصل إىل هذا العدد بالفعل حبسب إحدىعددهم من ستمائة ألف، إن مل يكن قد 

 

 : وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعات اليهودية في فرنسا هي ما يلي

 

 Conseil Representatif des Institutions  الس التمثيلي للمؤسسات اليهودية يف فرنسا1

Juives de France واختصاره CRJF.  س عامليهود فرنسا لدى املؤمتر  ملمثلة، وهو اجلهة ا1944تأس
فرنسية متثل القيادات السياسية واأليديولوجية املختلفة   منظمة يهودية50ويضم الس ممثلني لنحو . اليهودي العاملي

احلكومة  ويعتبر رئيسها املمثل السياسي للجماعة يف فرنسا واملُخول للتفاوض بامسها مع داخل اجلماعة اليهودية،
املصاحل اإلسرائيلية، ويف القضايا اخلاصة  ويعمل الس بشكل نشيط يف حماربة معاداة اليهود والدفاع عن. ةالفرنسي

يعاين الس من بعض األزمات يف وظائفه الداخلية نتيجة تعدد االجتاهات  ومن ناحية أخرى،. باليهود السوفييت
  .واأليديولوجية للمنظمات املمثلة داخله السياسية

 

تأسس عام  .FSJU واختصاره٬ Fonds Social Juif Unifie املوحد  الصندوق االجتماعي اليهودي 2
 النشاطات االجتماعية والثقافية والتعليمية للجماعة اليهودية يف فرنسا بصرف النظر عن  لتخطيط وتنسيق1949

الصندوق دوراً مهماً يف إعادة بناء  ، ولعباالنتماءات السياسية أو الدينية ألعضاء اجلماعة أو موقفهم جتاه إسرائيل
احلرب العاملية الثانية ويف استقبال واستيعاب املهاجرين اليهود من مشال  وتنظيم حياة اجلماعة اليهودية يف فرنسا بعد

ية والتعويضات األملان ومول الصندوق نشاطه بفضل املسامهات املالية للجنة التوزيع األمريكية املشتركة .أفريقيا
نشاطه مع النداء اإلسرائيلي املوحد، وأسسا النداء  ، نسق الصندوق1967وبعد حرب . للمنظمات اليهودية الفرنسية

واليت أصبحت اجلهة  AUJF واختصاره Appel Unifie Juif de France اليهودي املوحد لفرنسا
الصندوق من ناحية  وتوزع حصيلة التربعات بني. الصندوقوتدبري املوارد املالية الالزمة مليزانية  املختصة جبمع التربعات

ويعتبر الصندوق املؤسسة املركزية يف حياة اجلماعة  .واملنظمة الصهيونية العاملية والوكالة اليهودية من ناحية أخرى
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الت واسعة عديدة يف األقاليم خلدمة التجمعات اليهودية، كما يشرف على شبكة اتصا اليهودية يف فرنسا ولديه فروع
 .الصحافة واإلذاعة وقناة تليفزيونية من املقرر افتتاحها قريباً تشمل

 

املنظمات  وهي إحدى أكرب٬ Alliance Israelite Universelle األليانس إسرائيليت يونيفرسل  3
هودية يف العامل فأسست شبكة من املدارس الي ، وتركَّز نشاطها يف جمال التعليم1860تأسست عام . اليهودية يف فرنسا
 نشاطها بالدرجة األوىل يف جمال التعليم يف فرنسا، وتعد مكتبة األليانس أهم أما اليوم، فيتركز. العريب واإلسالمي

  .املكتبات اليهودية يف أوربا

 

القسم التعليمي للشباب اليهودي نشاط الشباب يف املراكز  وينظم.  كما توجد العديد من حركات الشبيبة 4
  .جتماعيةاال

 

  :أمهها وهناك العديد من املنظمات اليهودية يف ااالت اخلريية واخلدمة االجتماعية من  5

 

  . اللجنة األمريكية املشتركة للتوزيع

 

  .(CASIP) اليهودية للعمل من أجل الرفاهية االجتماعية  جلنة باريس

 

  .(COJASOR) ادة البناءللعمل من أجل الرفاهية االجتماعية وإع  اللجنة اليهودية

 

وأغلب األحزاب اإلسرائيلية هلا . ويزو صهيونية حملية فرنسية وفروع للمنظمات الصهيونية واليهودية العالية مثل عدة منظمات وتوجد أيضاً
فال تزيد عضويتها عن بضعة  Mouvement Sioniste de France الفرنسية أما احلركة الصهيوين. فروع تابعة يف فرنسا

الرئيسي للمؤمتر اليهودي األوريب يف  وكذلك يوجد املقر. حتتفظ مبحافل عديدة يف فرنسا) بناي بريت(مجعية أبناء العهد  كما أن. الفآ
 .باريس
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 إنجلترا : الباب الخامس

 

  إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة

England from the Middle Ages  to the Renaissance  

وكان وليام األول،  . بسيطاً جداً، مبنياً على املقايضة وحسب1066إجنلترا عشية الغزو النورماندي عام  كان اقتصاد
ووجد . ولذا قرر إدخال عنصر رأمسايل جتاري مايل أو الفاتح، يود أن حيصل على ريعه من األرض اليت فتحها نقداً،

ومن مث شجع اليهود . صوصاً يف تشجيع تداول العمالتبسبب فائدم ونفعهم، وخ ضالته يف أعضاء اجلماعات اليهودية
اجلديدة، وبدور حمصلي  على االستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري يف هذه املنطقة) وظيفية استيطانية نافعة كجماعة(

 التاج لندن وبريستول وكانتربري، ووضعوا حتت محاية فاستوطن اليهود يف إجنلترا وأسسوا مجاعات يف. أموال التاج
وسيطة يف  وإن كان قد مت استبعادهم عن نقابات احلرفيني، أي أم أصبحوا مجاعة وظيفية ليعملوا يف التجارة والربا،

كانوا جزءاً من الثقافة األملانية والفرنسية ااورة،  ويالحظ أن يهود إجنلترا مل يكونوا إجنليزيني، إذ. اتمع اإلقطاعي
للجماعة الوظيفية  وهذه العزلة اإلثنية مسة أساسية. ية فيما بينهم ويتسمون بأمساء فرنسيةالفرنس وكانوا يتحدثون

  .الوسيطة
 

التدهور نظراً للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات، مث أخرياً من قبل  ومع بداية القرن الثاين عشر، بدأ وضعهم يف
كأقنان بالط، بل  ليهودية حمط كراهية خاصة الرتباطهم بامللكوكان أعضاء اجلماعة ا. الشعبية يف املدينة العناصر

أي الصراع بني امللك وبقية الفئات ) أصبحوا جزءاً أساسياً من الصراع األساسي يف العصور الوسطى يف الغرب
ريتشارد األول خمفف أثناء محليت الفرجنة األوىل والثانية، وتزامن اعتالء  ومت اهلجوم عليهم بشكل). والطبقات يف اتمع

وحينما سافر مع . اليهودية  العرش مع تصاعد احلملة ضد اجلماعة الوظيفية التجارية الوسيطة1189عام ) األسد قلب(
وهامجت أعضاء اجلماعة اليهودية يف أماكن عدة من أمهها يورك،  محلة الفرجنة الثالثة، انتهزت القوى املعادية الفرصة

 وثأر. كما قامت هذه العناصر حبرق صكوك الديون. ة فادحة للملك على وجه اخلصوصمالي وهو ما كان ميثل خسارة

وحينما .حاكم القلعة والشريف امللك لنفسه، فأرسل إىل يورك أحد األساقفة، فقام مبصادرة أموال زعماء اهلجوم، وأقال
 العنصر التجاري اليهودي ببقية برمته،وقرر تنظيم عالقة ، طلب إجراء حتقيق يف املوضوع1194عاد امللك نفسه عام 

وأُودعت  لتسجيل ديون اليهود مت مبقتضاه وضع صناديق يف بلديات املدن اإلجنليزية الرئيسية، فتم تأسيس نظام. اتمع
. مسئولني عن هذا الصندوق) ويهوديان مسيحيان(فيها نسخ من كل الوثائق اخلاصة بالديون، وعين أربعة موظفني 

حتت إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفني أوصياء أو قضاة اليهود   وعشرون صندوقاً يف كل إجنلترا،وأُسست سبعة
 حتت رئاسة (Custodians or Justices of the Jews كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا جوز :باإلجنليزية(

وسهل هذا اهليكل  .(Exchequer of the Jews إكستشكر أوف ذا جوز: باإلجنليزية(خازن بيت املال اليهودي 
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املفروضة عليهم ومن خالل الضرائب والفوائد اليت  التنظيمي عملية حوسلة اليهود، لصاحل امللك، من خالل الضرائب
  .جيمعوا

 
بوضع  بالصراع بينه وبني الكنيسة والبارونات، فأصدر امللك قراراً) 1216  1199(امللك جون  واتسم حكم

احملليني، األمر الذي كان يعين إاء أية  هودية حتت سلطته القانونية املباشرة أو حتت سلطة احلكامأعضاء اجلماعة الي
هذه التنظيمات كثرياً من حقوق أعضاء اجلماعة اليهودية وضمن ذلك  وضمنت. سيطرة للبارونات أو الكنيسة علىهم

  .زعات اليت تقوم فيما بينهمالتوراة، وأن يكون هلم حماكمهم اخلاصة لفض املنا حق القَسم على
 

 بانتخاب أربعة 1217واملوظفني احملليني عام  ويتبدى وضع أعضاء اجلماعة اليهودية املتميز يف األمر الصادر للشرفاء
كما طُلب إىل أعضاء اجلماعة اليهودية ارتداء شارة خاصة . السكان اليهود فيها وعشرين شخصاً من سكان املدن حلماية

ال يزيد عدد أعضائها  وأدى هذا إىل ازدهارهم، فرغم أم كانوا أقلية صغرية. حلمايتهم) ن شريطني أبيضنيع عبارة(
وتتضح ضخامة حجم هذه املمتلكات . كانت كبرية على أربعة آالف، فإن أمواهلم وممتلكام) حبسب أحد التقديرات(

  .الضرائب اليت جتمعها الدولةمن مجلة % 8حنو  إذا عرفنا أن أعضاء اجلماعة كانوا يؤدون
 

 : ولكن وضع أعضاء الجماعة اليهودية أخذ في التدهور لعدة أسباب

 
  .اجلماعة إىل تزايد سخط البارونات عليهم  أدى تزايد نفوذ أعضاء 1
 
تطالب  تزايد، فأخذتتلك اآلونة قد بدأت تزداد قوة وبدأ إسهامها يف اخلزانة امللكية يف ال  كانت املدن اإلجنليزية يف 2

  .بضرورة التخلص من أعضاء اجلماعة اليهودية
 
الوقت نفسه،  ويف. الذي يبذله أعضاء اجلماعة اليهودية يف مجع مستحقام إىل تزايد السخط عليهم  أدى تزايد اجلهد 3

  .قبل البالط فإم هم أنفسهم كانوا يزدادون فقراً بسبب تزايد الضرائب عليهم من
 
والفرنسية، مثل اللومبارد والكوهارسني، اليت جعلت االستغناء   شهدت هذه الفترة بداية ظهور بيوتات املال اإليطالية 4

واألملان  أما بالنسبة لألعمال التجارية، فقد حل التجار الفلمنكيون والفرنسيون. ممكناً عن رأس املال اليهودي
  .واإليطاليون حمل التجار اليهود

 
أعضاء اجلماعة الوظيفية اليهودية عنصراً ال نفع له، وصدرت القوانني اليت حدت  ، حتالفت عدة عناصر يف جعلوهكذا

يف حتقيق املزيد من  وبالتدريج أخذت الكنيسة والبارونات. حقوقهم ومن املناطق اليت حيق هلم السكىن فيها من
 وإىل االعتراف حبقوق 1213الكنيسة عام   سيادةاالنتصارات يف معركتهم مع امللك جون الذي اضطر إىل قبول
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. لكن تردي وضع امللك كان يعين، بطبيعة احلال، تردي وضع اليهود .1215 البارونات حينما وقَّع املاجنا كارتا عام

قام ببيعهم  لكن امللك رفض طلبهم مث.  الرحيل عن إجنلترا1255حالتهم إىل درجة أم طلبوا عام  وقد تردت
عام (أثناء مة الدم اليت وجهت ضدهم  هم بعض الوقت حتت محاية أخيه الذي قام بتزويدهم باحلماية املطلوبةووضع

  1216(ضد هنري الثالث ) 1267  1264(البارونات  وأثناء حرب. كما قام بتوظيفهم حلسابه) 1255

، 1272، بعد اعتالئه العرش عام وقد حاول إدوارد األول. اجلماعة اليهودية ، شنت هجمات على أعضاء)1272
صغرية مل تعد تؤدي  فكان يرى أن أعضاء اجلماعة اليهودية أصبحوا جمموعة بشرية. ملسألة يهود إجنلترا أن جيد حالً

واحلرف ومنعهم من االشتغال بالربا، فأصدر قانون  وظيفة اقتصادية، ومن مث حاول توجيههم للعمل بالزراعة والتجارة
 احملاولة كان حمكوماً عليها بالفشل بسبب طبيعة اتمع الغريب يف العصر الوسيط ولكن هذه. 1275 اليهودية عام

شراء األرض، فإن الفقراء اضطروا  وإذا كان األثرياء من أعضاء اجلماعة اليهودية قد أمكنهم. وتقسيمه اهلرمي الصارم
وحينما اكتشف أمر بعضهم .  وهو ما كان ينقص قيمتهاالذهبية إىل السبل غري الشريفة للعيش مثل برد حواف العمالت

  . يهوديا239ًبتفتيش بيوم كما أمر بسجنهم وشنق  ، أمر امللك1278بعد عام 
 

كانوا  األمر إىل إصدار أمر بطرد اليهود من مقاطعة جاسكوين، ولكن رجال الكنيسة والبارونات واضطر امللك يف اية
وحيقق األرباح من خالهلم، فقرروا إعطاءه  بأعضاء اجلماعة اليهودية هو أنه يوظفهم حلسابهيعرفون أن سر احتفاظ امللك 

، ومل يكن عددهم يزيد على 1290وبالفعل، مت طردهم ائياً عام . اليهود عشر األمالك املنقولة إن هو طرد رعاياه
  . ألفا16ً ألفاً، بل 12وإن كانت بعض املراجع تذكر أن عددهم كان  أربعة آالف،

 
. األمر باالستقرار فيها أعضاء اجلماعة اليهودية كانوا يعدون عنصراً فرنسياً، مسح هلم ملك فرنسا يف بداية وحيث إن

ويالحظ أن كره . الفالندرز، ويقال أيضاً يف إسكتلندا ولكنه سحب تصرحيه إثر ضغوط من الكنيسة، فاستقروا يف
 فحينما حل. تمعات كافة ألعضاء اجلماعة الوظيفية الوسيطة ال لليهود وحدهما اإلجنليز لليهود هو كره تكنه

أصبحوا حمط كراهية بعض قطاعات اتمع  الفلمنكيون واإليطاليون واألملان من أعضاء العصبة اهلانسية حمل يهود إجنلترا،
ردوا كل املنضمني إىل العصبة اإلجنليز ضد التجار األجانب، وطا ، ثار العمال1381ويف عام . رغم أم مسيحيون

بلهجة » واجلنب اخلبز«آثارهم يف أماكن العبادة داخل الكنائس، وقتلوا كل من مل يستطع النطق بلفظيت  اهلانسية واقتفوا
التجارة اخلارجية والنقل البحري وأخذت  ، وبعد أن احتل اإلجنليز أنفسهم مواقع مهمة يف1457ويف عام . إجنليزية

بشدة، تعرض مجيع جتار جنوا يف لندن لالعتقال والسجن كما صودرت  م وبني التجار األجانب تزداداملزامحة بينه
  .بضائعهم

 

  إنجلترا منذ عصر النهضة

England s ince the Renaissance  
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بعد (لترا ومع بداية القرن السابع عشر، ساد إجن. عشر ظلت إجنلترا خالية من اليهود تقريباً حىت اية القرن السادس
وظهر فكر مسيحي صهيوين يدعو إىل . استرجاعي قوي يستند إىل أسطورة عودة املسيح جو) ظهور احلركة البيوريتانية

وال شك يف أن  .تواجد اليهود يف كل أحناء األرض وضرورة هدايتهم، أي تنصريهم كشرط أساسي للخالص ضرورة
منها إىل تطلعات اتمع اإلجنليزي التجارية  تعود يف جانب) حانيةمقابل املشي(هذه الفرق االسترجاعية املسيحانية 

 ، الذين استقرت أعداد كبرية منهم يف لندن، دوراً)برتغاليني وإسباناً(املارانو  وقد لعب التجار من يهود. االستعمارية

ونيو فرنانديز جبمع املعلومات عن أنط قام(مهماً يف احلرب مع إسبانيا سواء من الناحية املالية أم الناحية االستخبارية 
بدأ التفكري يف األوساط البيوريتانية يف االستفادة من خربات اليهود  ومن مث،). القوات اإلسبانية وتوصيلها لإلجنليز

يرى إمكانية  وكان كرومويل شخصياً من أكرب املتحمسني لذلك، وخصوصاً أنه كان. واتصاالم الدولية التجارية
كما أن . بطلب السماح لليهود باالستيطان ،1655وتقدم منسى بن إسرائيل، عام . د كجواسيس لهاستخدام اليهو

  إلقامة مقربة خاصة م وطالبوا بتوفري احلماية هلم عند ممارستهم1656إلتماساً عام  بعض أثرياء اليهود املارانو قدموا

االعتراف باملارانو كيهود كان يف حد  يقبل ومل يرفَض رمسياً، فإنومع أن الطلب مل . شعائرهم الدينية باعتبارهم يهوداً
إجنلترا، ولذا أصدر كرومويل قراراً لسلطات لندن بأن تزيح مجيع احلواجز من  ذاته اعترافاً حبق اليهود يف االستقرار يف

االعتراف باجلماعات اليهودية  ومت. استقرار اجلماعة اليهودية، بل مسح هلم بإنشاء معبد يهودي مث مقربة خاصة م طريق
ألم كانوا يعتبرون (اليت صودرت أثناء احلرب مع إسبانيا  وأُعيدت أمالكهم). 1664عام (يف عصر تشارلز الثاين 

هذا  ، حصلوا على وعد حبرية العبادة وأُعيد تأكيد1673ويف عام ). إسبان أمام القانون حىت ذلك الوقت مسيحيني
وبالتدريج، ازداد يهود .برملاين  مت تقنني ممارسة الديانة اليهودية من خالل تشريع1698ويف عام . 1685الوعد عام 

  .أمستردام  كمركز للتجارة العاملية إجنلترا أمهية بتزايد أمهية لندن  قياساً إىل
 

 كن ظلت األغلبية العظمىيف إجنلترا، ول) ممن أتوا من أملانيا ووسط أوربا(اإلشكناز  واستقرت أعداد صغرية من اليهود

السكىن يف جيتو خاص م، بل  ومل يفرض على أعضاء اجلماعة اليهودية. من أعضاء اجلماعة اليهودية فيها من السفارد
 حينما صدر 1718املواطنة بالتدريج ابتداًء من عام  ألغيت معظم القيود املفروضة عليهم، كما حصلوا على حقوق

 ومل تقم ضد. إجنلترا، حىت لو كانوا من أبوين أجنبيني، بأن ميتلكوا األراضي الزراعية لودين يفقرار بالسماح لليهود املو

اليهود، مت توطينهم كعنصر جتاري  ولعل هذا يعود إىل أنه حينما أُعيد توطني. يهود إجنلترا أية حركات شعبية عنيفة
تميزين وظيفياً، ومل يكن هلم حقوق خاصة، كما مل مل يكونوا م ولذا، فإم. مستوعب يف التشكيل التجاري األكرب

  .محاية امللك أو غريه من السلطات، وإمنا كانوا جزءاً ال يتجزأ من اتمع يكونوا موضوعني حتت

 
املهاجرين اليهود القادمني من أمستردام وإسبانيا  وساعد كل ذلك على منو اجلماعة اليهودية يف إجنلترا وعلى تزايد حجم

أثرياء  وعمل. كمركز للتجارة العاملية) قياساً إىل أمستردام(وأمهية بتزايد أمهية لندن  كما ازداد هؤالء ثراًء. تغالوالرب
مستعمرات اإلمرباطورية الربيطانية املتنامية،  اليهود يف السمسرة والتجارة اخلارجية، وكانوا ممثَّلني بشكل كبري يف

ومن الشخصيات اليهودية البارزة يف تلك الفترة سامسون جدعون . هلند الغربيةا وخصوصاً يف نيويورك وبومباي وجزر
  .سالفادور اللذان قدما استشارما املالية املهمة للوزارات اإلجنليزية املتعاقبة ويوسف
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هود بعض اجلماعات الصغرية من الي وظلت اجلماعة اليهودية يف إجنلترا مشكَّلة يف أغلبها من السفارد وإن بدأت

وشرق أوربا االستقرار يف إجنلترا يف أواخر القرن السابع عشر وأوائل  اإلشكناز القادمني من أمستردام وهامبورج مث أملانيا
كبري منهم كباعة  وكان أغلب اليهود اإلشكناز أقل يف املرتبة االجتماعية من السفارد، وعمل قطاع. عشر القرن الثامن

اإلشكناز يف كثري من املدن الريفية واملوانئ واملراكز  يفية، وبالتايل منت جتمعات من يهودمتجولني يف القرى واملناطق الر
  .1722املعبد الكبري يف لندن عام  وأسس اإلشكناز. الصناعية

 
اليهودية على حقوقهم املدنية يف القرن الثامن عشر حيث صدر عام  وبدأت حركة حصل مبوجبها أعضاء اجلماعة

ويف . الزراعية لليهود املولودين يف إجنلترا حىت لو كانوا من أبوين أجنبيني بأن ميتلكوا األراضي سماح قرار بال1718
املولودين خارج البالد حقوق املواطنة نفسها املمنوحة  ، قُدم مشروع للربملان الربيطاين يطالب مبنح اليهود1753عام 

واعتناق  ذي دفع كثرياً من أثرياء اليهود إىل التخلي عن اليهوديةسرعان ما فشل، األمر ال لكن هذا املشروع. ألبنائهم
 ألفاً، أي حنو ثُلث 29التاسع عشر بلغ  وتذهب بعض التقديرات إىل أن عدد املتنصرين من اليهود يف القرن. املسيحية

  .تزايد اندماج اليهود يف اتمع الربيطاين وهذا الرقم دليل أيضاً على. يهود إجنلترا
 

 لبعض العائالت اليهودية اإلشكنازية، مثل عائليت روتشيلد وجولدمسيد، احتالل مواقع وأتاحت احلروب النابليونية

ويف . للحركة املطالبة بانعتاق اليهود مرموقة يف اتمع اإلجنليزي بفضل خدمام املالية املهمة، األمر الذي أعطى ثقالً
. 1835بالعمل يف وظائف مدنية، وعين أول شريف يهودي عام  ح لليهودالثالثينيات من القرن التاسع عشر، سم

روتشيلد  كما أصبح ابنه ناثانيل دي. 1858قمتها بدخول ليونيل دي روتشيلد الربملان عام  ووصلت هذه احلركة إىل
على اعتالء القيود الدينية  ، مت إلغاء آخر1890ويف عام . 1885أول يهودي بريطاين حيصل على لقب لورد عام 

واحتل بعض أعضاء اجلماعة مواقع ومراكز مهمة يف . كامالً مناصب ووظائف سياسية، وبالتايل أصبح انعتاق اليهود
  .الربيطانية الالحقة اإلدارات والوزارات

 
 من شرق أوربا اإلثين ليهود إجنلترا نتيجة تدفُّق جحافل يهود اليديشية ولكن، مع اية القرن التاسع عشر، تغير التكوين

 1690إجنلترا من عام  وفيما يلي إحصاء بعدد يهود. إجنلترا، وغريها من الدول، بسبب تعثُّر التحديث ووسطها على

  :1985حىت عام 
 

 ودية عدد أعضاء الجماعة اليه/ السنة 

 
1690 / 350 - 400 

 
1734 / 6000 
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1753 / 8000 
 

1800 / 20.000 
 

1830 / 27.000 
 

1845 / 35.000 
 

1849 / 40.000 
 

1851 / 35.000 
 

1853 / 25.000 
 

1880 / 60.000 
 

1890 / 100.000 
 

1900 / 160.000 
 

1910 / 242.000 
 

1920 / 297.000 
 

1930 / 333.000 
 

1940 / 385000 
 

1950 / 450.000 
 

1960 / 450.000 
 

1970 / 410.000 
 

1985 / 330.000 
 

، 1910 ألفاً عام 242ألف يهودي يف إجنلترا، وصل عددهم إىل  25  حنو1853وهكذا، فبينما كان يوجد يف عام 
تحد  ورغم صدور تشريعات. خالل ستني عاماً يف جمتمع متجانس مثل اتمع اإلجنليزي أضعاف أي بزيادة حنو عشرة

 ألف 300وإىل  ألفاً 250بني  ، أي عشية وعد بلفور، إىل ما1914من هجرم، فإن عدد يهود إجنلترا وصل عام 
. يهود اليديشية زاد مخسة عشر ضعفاً فيما يقارب أربعني عاماً نصفهم من يهود اليديشية، أي أن عدد يهود إجنلترا من

 . ألفا750ًيف إجنلترا، وسادت شائعات تقول إن عدد املهاجرين بلغ  وخلق هذا جواً من القلق
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وأدى تواجدهم . والطمأنينة عهم إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم األمناليديشية جتاراً صغاراً متخلفني حيملون م وكان يهود

ويف بداية األمر اخنرط يهود اليديشية يف األعمال اليدوية . واجلرمية ذه األعداد الضخمة إىل ازدياد البطالة وازدحام املدن
بدأ يزداد نسبياً  س اجلاهزة الرخيصة قدوكان الطلب على املالب. وخصوصاً يف جمال صناعة املالبس اجلاهزة شبه املاهرة،

وكان مرياث يهود اليديشية، . املتوسطة يف هذه البالد يف إجنلترا وغريها من الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات
 يؤهلهم لدخول هذه ااالت اجلديدة واهلامشية واليت كانت مازالت تتسم بقدر من باعتبارهم مجاعة وظيفية وسيطة،

العمل فيها إنسانية وكان  ، وهي مصانع مل تكن ظروف»ورش العرق«فعملوا يف . املخاطرة وحتتاج إىل خربات جتارية
الذين كانوا يشكِّلون عبئاً ضخماً على املؤسسات الصحية  وأحضروا معهم أطفاهلم. العمال يعملون فيها ساعات طويلة

 ون هذه اللغة يف الشوارع، كما كانت هلم مطابعهم وجرائدهميديشية أساساً ويتحدث وكانت ثقافتهم. والتعليمية

وضع يهود إجنلترا السفارد، أو  كل هذا يناقض. ومل تكن هلم هوية سياسية أو وضع قانوين حمدد. ومعابدهم وحاخامام
انت أعدادهم صغرية والذين كانوا جزءاً من األرستقراطية املالية وك حىت اإلشكناز الذين مت صبغهم بالصبغة اإلجنليزية

وأدى هذا . الكاملة جمتمعهم اإلجنليزي يتحدثون بلغته، ويتمتعون حبقوقهم السياسية واملدنية والدينية وكانوا مندجمني يف
يعتربون اليهود املتحدثني باليديشية عنصراً غريباً متخلفاً  الوضع إىل توتر العالقات بني الفريقني، إذ كان اليهود اإلجنليز

شرق  ويضاف إىل هذا أم أحضروا معهم املسألة اليهودية من. الطبقية ومكانتهم االجتماعية ياً يهدد مواقعهموعنصر
ومندجمني يف جمتمعهم، منعزلني متاماً  وكان يهود اليديشية بدورهم ينظرون إىل اليهود اإلجنليز باعتبارهم باردين. أوربا

. بني يهود الشرق) الصهيونية واحلسيدية والتنويرية(ودية يف شرق أوربا اليه عن احلركات السائدة بني أعضاء اجلماعات

  .الفريقان كلٌّ منهما مبعزل عن اآلخر، كما أم مل يتزاوجوا فيما بينهم ولذا، ظل
 

د ومما زا. تأليف جلنة ملكية لدراسة القضية وأدى وفود العناصر اليديشية إىل قيام حماوالت لوقف سيل اهلجرة عن طريق
 اليهودية، ظهور إحساس بني العناصر االشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً اجلو توتراً، بالنسبة إىل اجلماعة

وكان عدد اليهود بني املستوطنني . لليهود مهماً من السياسة اإلمربيالية اإلجنليزية، ومن هنا كان أعداء اإلمربيالية أعداء
الزعيم (هوبسون . أ.وقد حتدث ج. كان على عالقة قوية مبلنر ورودس كبرياً، وبعضهماإلجنليز يف جنوب أفريقيا 

أملان يف أصلهم ويهود  «عن جمموعة صغرية من املمولني الدوليني ) املثقفني اإلجنليز املعارضني لإلمربيالية االشتراكي وأهم
ثالة احلقيقية ألوربا، يسيطرون على حقول بأم احل وقد وصفهم. حققوا نفوذاً قوياً يف جوهانسربج» يف عنصرهم 

كما يتحكمون مع سيسل رودس يف الصحافة، ويتالعبون . وجتارة الكحول السرية الذهب وحيتكرون صناعة الديناميت
أن أعداداً كبرية أيضاً  ويالحظ. الرقيق، ويديرون األعمال التجارية األساسية يف كل من جوهانسربج وبريتوريا بسوق

وأدى هذا إىل . احلركات اليسارية والعمالية والعدمية إجنلترا، وخصوصاً يهود اليديشية، اخنرطوا يف صفوفمن يهود 
  .اليهودية بأقصى اليمني والرجعية، وبأقصى اليسار والثورية، يف وقت واحد ارتباط أعضاء اجلماعات

 
كان يشغل منصب   حكومة بلفور، الذيوقدمت. هذا اجلو، شكلت جلنة خاصة ملناقشة هجرة يهود شرق أوربا يف

ودافع رئيس . 1905الذي ووفق عليه عام  »قانون الغرباء« يسمى 1902رئيس الوزراء آنذاك، مشروع قانون عام 
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تجاهل مسألة العرق بأية حال يف أمور اهلجرة، كما أشار إىل املشاكل اليت  الوزراء عن املشروع فأشار إىل أنه ال ميكن
  .لترا نتيجة اهلجرة اليهودية مؤكداً ضرورة احلد منهابإجن حاقت

 
إجنلترا ألول  وزار هرتزل. طُرحت الفكرة الصهيونية، فعارضها اليهود اإلجنليز وأيدها يهود اليديشية ويف هذا اإلطار،

 يهود أول مواجهة حقيقية بينه وبني  وألقى خطبة يف حي إيست إند عن موضوع اهلجرة، وكانت هذه1895مرة عام 
  .اليديشية

 
املشروع  وحيث إن يهود إجنلترا األصليني كانوا من كبار معارضي. يف لندن) 1900(الرابع  مث عقد املؤمتر الصهيوين

إىل السلطات احلاكمة مباشرة لعرض  الصهيوين، توجه هرتزل أساساً إىل يهود اليديشية، كما وضع نصب عينيه الوصول
، جنح أحد 1902ويف عام . العنصرية واالستعمارية بالرؤية الصهيونية قي فيها املصاحلاملشروع الصهيوين كرقعة تلت

إجنلترا إىل أية بقعة  دعوته للمثول أمام اللجنة امللكية، حيث قدم حال صهيونياً مفاده حتويل اهلجرة من أصدقاء هرتزل يف
مث صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة  وانطالقاً من هذا، عرض مشروع شرق أفريقيا،. أخرى خارج أوربا

  .الصهيونية على يهود إجنلترا
 

يعد تأييداً حلركة قومية غربية وإمنا أصبح  وبعد صدور وعد بلفور، تغيرت األوضاع كثرياً، ذلك أن تأييد الصهيونية مل
العناصر  بني صفوف اليهود اإلجنليز، كما أنوبذا، اختفت معارضة الصهيونية . الربيطانية تأييداً للمصاحل اإلمربيالية

عراقيل قانونية تقف يف طريقهم حنو  اليديشية نفسها بدأت تصطبغ بالصبغة الربيطانية، وخصوصاً أم مل جيدوا أية
  .االندماج

 
 أن هذهورغم .  ألف يهودي من أملانيا ووسط أوربا إىل إجنلترا50 و40هاجر ما بني  ومع صعود النازية يف أملانيا،

أكثر ثراء، وتشري التقديرات إىل أنه  اهلجرة كانت أقل يف حجمها من هجرة يهود اليديشية إال أن املهاجرين األملان كانوا
كما أعاد املهاجرون تأسيس أعماهلم املالية والتجارية يف إجنلترا، وخصوصاً  .مت حتويل مبالغ ضخمة من أملانيا إىل بريطانيا

مركز جتارة الفراء  لصيدلية واملالبس الثمينة وبعض الصناعات اخلفيفة األخرى، وأصبحت لندناملنتجات ا يف جماالت
 .بدالً من ليبزيج

 

  إنجلترا في الوقت الحاضر

England at the Present  

 يف فترة االندماج واهلجرة رغم وصول أعداد كبرية من يهود أملانيا إىل إجنلترا كان يهود إجنلترا آخذين يف التناقص بسبب
 1989 ألفاً عام 320تناقص إىل   ألفاً يف أوائل اخلمسينيات ولكنه430وبلغ عدد يهود إجنلترا . العاملية الثانية احلرب
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والبقية يف %) 60بنسبة (معظمهم يتركز يف لندن  ، وكان)65.861.000من جمموع عدد السكان البالغ (
  . ألف منهم يف لندن200 يوجد 298.000ود إجنلترا بلغ عدد يه 1992ويف عام . مانشستر وليدز وجالسجو

 
مقيم يف   ألف إسرائيلي30 إىل أن هناك حوايل 1988السفارة اإلسرائيلية يف بريطانيا أشارت عام  ومما يذكَر أن

املعىن وذا . اكتسبوا املواطنة الربيطانية إجنلترا، مخسة آالف منهم مسجلون كاحتياطي يف اجليش الربيطاين، أي أم
إجنلترا، وأن عدد اهلاربني من صهيون ال يقل كثرياً عن عدد اهلاربني من  يف» دياسبورا إسرائيلية«ميكن احلديث عن 

  .النازية جحيم
 

ويف حالة إجنلترا، يتبدى . عددهم مع احتمال اختفائهم ويعاين يهود إجنلترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي، أي تناقُص
عن نسبة  بني أعضاء اجلماعة اليهودية عنه على املستوى القومي وتزايد نسبة الوفيات بينهم متوسط األعمارهذا يف تزايد 

 من كل ألف مقابل 15اليهود  ، كان معدل الوفيات بني1984ففي عام . الوفيات على املستوي القومي أيضاً
ويبدو أن ظاهرة اإلحجام عن .  حالة سنويا1300ًمبعدل  ويزيد عدد الوفيات على عدد املواليد.  لكل السكان11.8

الطبيعية ال  ولذا، فإن الزيادة. سائدة يف إجنلترا) الغريب بالذات(اليت يتسم ا يهود العامل  اإلجناب، وكذلك عدم اخلصوبة
ومها أمران تصاعد معدالت العلمنة واالندماج،  تؤدي إىل تعويض األعداد اليت تفقد، كما أن عدد اليهود يتناقص بسبب

كما أن عدد الزجيات %. 50  40الزواج املختلط مرتفعة إىل حد يصل إىل  ونسبة. مرتبطان أحدمها باآلخر متاماً
عام  1153 حالة زواج، مث تناقص العدد ليصبح 3664 حنو 1960يف التناقص، إذ سجل يف عام  اليهودية أخذ

اليهودية إذ بلغت حنو  بة الطالق بني أعضاء اجلماعةويالحظ تزايد نس. 1992 فقط عام 1.031 مث 1984
كثرياً، ولكنها تكتسب داللة خاصة بالنسبة إىل عدد  ورمبا كانت النسبة العامة يف إجنلترا ال ختتلف عن ذلك%. 35

 اتعلى تفسخ األسرة اليهودية وهي اإلطار الذي احتفظ من خالله أعضاء اجلماع يهود إجنلترا إذ أن الطالق مؤشر

. الدينية وحسب، وبريطانيني من الناحية العرقية ويعترب يهود إجنلترا أنفسهم يهوداً من الناحية. اليهودية املختلفة ويام

خاصة  على تزايد االندماج ألن األمور الدينية، يف اتمعات العلمانية، تعتبر أموراً ومن املفارقات أن هذا التصور يساعد
. باالنضمام إىل ناد للعب الشطرنج سلوك األفراد إال يف أضيق احلدود ولقد شبهها ماكسيم رودنسونللغاية ال حتدد 

ومن بني العناصر األخرى اليت تساهم يف تناقص . بريطانية بالدرجة األوىل وبالتايل، تصبح هوية اليهودي الربيطاين هوية
 من مجلة يهود% 12 ألف يهودي، أي 44، كان يوجد 1971ففي عام . إجنلترا هجرم خارجها عدد يهود

املهاجرة حديثاً اليت تستقر بعض  وكان هؤالء املهاجرون من مواليد إجنلترا، ومل يكونوا من العناصر. إجنلترا، خارجها
  .الوقت مث تستأنف اهلجرة بعد فترة وجيزة

 
األعمال اليدوية شبه املاهرة، وبدأوا ينخرطون  وقد تغير البناء الوظيفي واملهين ليهود إجنلترا، فتركت أعداد كبرية منهم

مثل أصحاب احملال الصغرية ومصففي (اليت يصبح اليهودي هو صاحب العمل فيها  بأعداد متزايدة يف الوظائف واملهن
من مجلة % 15حنو  وبلغت نسبة أعضاء اجلماعة اليهودية العاملني يف مثل هذه املهن). وسائقي التاكسيات الشعر

وبطبيعة احلال، زاد عدد اليهود الذين يدخلون املهن  ).على املستوى القومي% 6(جلماعة اليهودية يف إجنلترا أعضاء ا



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               472  

 وتناقص عدد اليهود يف. مع اجليل الثالث من املهاجرين يف كل أحناء العامل الغريب والوظائف اإلدارية، كما هو احلال

املرياث االقتصادي الشرق  الكية، مثل اخلياطة واملالبس، بسببقطاع املال، وزاد عددهم يف قطاع الصناعات االسته
يف قطاع املالبس % 8  7العاملني يف صناعة النسيج، و من مجلة الذكور اليهود% 20ويف الستينيات، تركَّز . أوريب

 وكل هذا.  وفرنساوهذا هو النمط العام السائد يف الواليات املتحدة وكندا وأستراليا .يف املهن% 22اجلاهزة واألثاث و

وإمنا بدأوا يتحولون إىل طبقة وسطى،  يعين أن عدد العمال اليهود آخذ يف التناقص وأم مل يعودوا مجاعة وظيفية وسيطة
  .وهذا أمر يصاحبه تزايد يف نسبة االندماج

 
 آالف يهودي عام 110اليهودية، فقد ذكر  وتناقص عدد أعضاء اجلماعة اليهودية الذين يعلنون ارتباطهم بالعقيدة

أي ثلث أعضاء اجلماعة اليهودية مقابل النصف يف الواليات (ذاك   أم أعضاء يف هذا املعبد اليهودي أو1977
الناحية  وينقسم اليهود، من. العدد يف التسعينيات بسبب تزايد معدالت العلمنة وعناصر أخرى وتناقص). املتحدة

والتنظيم الديين للسفارد هو أبرشية  .وإصالحيني) معتدلني ومتطرفني(وذكس الدينية، إىل سفارد وإشكناز، وإىل أرث
يضم هذا التنظيم األرستقراطية السفاردية ). 1657أُسست عام (التنظيمات  اليهود األسبان والربتغاليني، وهي أقدم

بطريقة إجنليزية يهودية  ت نفسهاأما األغلبية اإلشكنازية، فنظم. اليت كانت متنع اإلشكناز من االنضمام إليها القدمية
األملانية، وإمنا ظل اإلصالح الديين على الطريقة اإلجنليزية  أجنليكانية، فلم تظهر حركة إصالح ديين جذرية على الطريقة

أرثوذكس،  تعديل الطقوس حىت تصبح أكثر لياقة وفخامة من منظور بريطاين، وظل اليهود هناك يهوداً األجنليكانية، فتم
ومثرة هذه العملية هو ظهور مجاعة يهودية تتخذ  . معتدلني، متاماً كالكنيسة األجنليكانية، أي كاثوليكية بدون الباباولكن

 رمسية هي املعبد املوحد ومركزها لندن، وهي اليت تعين احلاخام األكرب شكل هيئة أرثوذكسية رمسية تتبع مؤسسة

. داخل املعبد ولكنها ال تطبقها خارجها سية معتدلة، فهي تتبع املعايري األرثوذكسيةواملعبد املوحد هيئة أرثوذك. لربيطانيا

ومل تعد هذه املواقف املعتدلة ترضي . يف ااالت االجتماعية أو الثقافية وال يصاحب هذه اهلوية أي تعبري حيوي عنها
من يهود اليديشية احتاد  فأسس املهاجرون. ملستقلةأو اليسار، ولذا أسس األرثوذكس احلقيقيون هيئام الدينية ا اليمني
ولكن هناك احتاد أكثر أرثوذكسية وهو احتاد . اخلاصة )بيت دين(واالحتاد له حمكمته الشرعية ). 1887(املعابد 

من يهود إجنلترا هلذين % 3.5ولكن ال ينتمي سوى . 1916الذي أُسس عام  األبرشيات األرثوذكسية العربية
اإلصالحيني، ومها معابد  أو إىل االحتادين) 1992 عام 34018(فالغالبية العظمى تنضم إىل املعبد املوحد  االحتادين،

  ).1992 ألفاً عام 26(والتقدمية  بريطانيا العظمى اإلصالحية واحتاد املعابد الليربالية
 

من عدد السكان، % 0.6 يزيد على فعدد أعضاء اجلماعة اليهودية ال وال ميكن احلديث عن صوت يهودي يف إجنلترا،
مسار  مجاعة ضغط من الناحية العددية أو حىت من الناحية االقتصادية حبيث ميكنهم التأثري يف أي أم ال يشكِّلون

يوجد فيها تركُّز يهودي نوعاً ما هي دائرة  والدائرة الوحيدة اليت. االنتخابات، كما أن أصوام موزعة بني عدة دوائر
 ويبلغ عدد األعضاء اليهود يف الربملان. يهودياً وإمنا انتخبت مارجريت تاتشر الشمالية اليت مل تنتخب مرشحاًهندون 

والنواب . عضواً 650  من أصل1983ستة وأربعني عضواً واخنفض إىل مثانية وعشرين عام ) 1974عام (اإلجنليزي 
 .عادي ي غرياليهود ميثلون دوائر انتخابية ال يالحظ فيها وجود يهود



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               473  

 
اإلجنليزي سيؤدي حتماً إىل ضعف النفوذ الصهيوين أو  وقد يتوهم البعض أن اخنفاض عدد النواب اليهود يف الربملان

 فزيادة أو نقصان عدد النواب اليهود ال يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة اململكة .اليهودي، ولكن هذا مناف للحقيقة

أعضاء اجلماعة اليهودية يف إجنلترا مندجمون يف  ما قال أحد املعلقني اليهود الربيطانيني، فإنوك. املتحدة جتاه العامل العريب
 ومن مث، فإننا جند أن أعداداً متزايدة بني. وبالتايل ال ميكن احلديث عن صوت يهودي الطبقة الوسطى ويصوتون مثلها،

ومن . الوسطى يف اتمع الربيطاين  شأن أعضاء الطبقةيهود إجنلترا تنضم حلزب احملافظني وتؤيد سياسته، شأم يف هذا
معادية للصهيونية يف بداية القرن، ومع هذا أصدرت وزارة لويد جورج  املعروف أن أغلبية يهود إجنلترا الساحقة كانت

نية اليت الصهيو بل إن احلكومة الربيطانية نصحت أعضاء اجلماعة اليهودية بعدم التهييج ضد .1917 وعد بلفور يف عام
  .أصبحت مصاحلها من مصاحل الدولة اإلمرباطورية العليا

 

 : وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إنجلترا هي ما يلي

 
 Londonجلنة لندن للنواب اليهود الربيطانيني :  وامسه الكامل هوThe Board of Deputies  جملس النواب 1

Committee of Deputies of British Jews . وهو ممثل اجلماعة اليهودية يف بريطانيا، وأصبح منذ عام
وتأسس هذا الس بشكله احلايل يف منتصف القرن .  اجلهة املمثلة ليهود إجنلترا لدى املؤمتر اليهودي العاملي1975

 . تعيني النواب نائب منتخبني من قبل املعابد اليهودية وبعض املنظمات اليت هلا احلق يف 600التاسع عشر، ويضم 
 

الدفاع،والعالقات مع إسرائيل،والشئون :ويضم الس عدة أقسام تتوىل رعاية شئون اجلماعة اليهودية يف إجنلترا،وتشمل
اخلارجية،والتعليم، والشئون القانونية والربملانية، والعالقات العامة واحملاضرات، والذبح الشرعي، ووحدة أحباث خمصصة 

 . ائية والسكانية اخلاصة باجلماعة اليهودية يف إجنلتراجلمع البيانات اإلحص

 
، وتركز نشاطها يف 1871تأسست يف عام . Anglo Jewish Association  اجلمعية اإلجنليزية اليهودية 2

) 1878عام (الشئون اخلارجية حيث عملت على دعم نشاط األليانس إسرائيليت، وشكلت بالتعاون مع جملس النواب 

رجية لرعاية املصاحل اليهودية يف اخلارج اليت مت حلها بعد وصول عناصر مؤيدة للصهيونية إىل رئاسة جملس اللجنة اخلا
 . 1943النواب عام 

 
وظلت هذه املنظمة معارضة للصهيونية باعتبار أن أعضاء اجلماعة اليهودية يف بريطانيا مواطنون بريطانيون بالدرجة 

وظل هذا توجهها رغم تبنيها سياسة ودية جتاه إسرائيل بعد . ة اليت يعيشون فيهااألوىل يتجه والؤهم لدولتهم القومي
 . تأسيسها
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 حتت اسم جملس 1859تأسس عام . Jewish Welfare Board  الس اليهودي خلدمات الرفاه االجتماعي 3
اخلريية وجمال اخلدمة وهو اجلهة اليهودية األساسية العاملة يف ااالت . Board of Gaurdiansاألوصياء 

 . االجتماعية

 
 وهي املنظمة الشبابية األساسية للجماعة اليهودية Association of Jewish Youth  مجعية الشباب اليهودي 4

 . يف إجنلترا
 
 :   املنظمات اخلاصة جبمع التربعات وتدبري املوارد املالية5
 

  .The Jewish National Fund الصندوق القومي اليهودي 

 . Joint Israel Appeal النداء اإلسرائيلي املوحد 

  . بشبكة من احملافل يف إجنلترا وأيرلندا) بناي بريت(وحتتفظ مجاعة أبناء العهد 
 

 : أما المنظمات الصهيونية، فهي

 

The Zionisاالتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا   1 t Feder ation of Great Britain and 
Ireland . 

 
وهو يشارك  Clerkwell Conference  يف مؤمتر كالركويل1898 مارس عام 6تأسس االحتاد الصهيوين يف 

 700ويضم االحتاد حنو . يف تأسيس دولة إسرائيل بشكل مباشر يف مجيع األنشطة الصهيونية، كما لعب دوراً كبرياً

خالل جمموعة من اللجان اليت تعاجل النواحي املختلفة أنه ميارس أنشطته من  مجعية ومؤسسة مشتركة يف عضويته، كما
أخرى تتكون من أعضاء مشرفني  وتنسق بني أعمال هذه اللجان مجيعاً جلنة تنفيذية قومية وجلنة. الصهيونية العليا للحياة

  .يتم اختيارهم من بني كبار اليهود يف بريطانيا
 

ماركس آند «اليت متلك حمالت  وهو من األسرة J. Edward Sieff إدوارد سيف. ورئيس االحتاد الصهيوين هو ج
جلنة عليا خاصة هي اللجنة االقتصادية إلسرائيل،  وباإلضافة إىل ذلك، فإن هناك .«Marks and Spencer سبنسر

  .املعونات املالية إلسرائيل ودف تلك اللجنة إىل تنظيم مجع
 

 : الصهيونية المحلية واإلقليمية على النحو التالي وتتوزع المنظمات : المنظمات الصهيونية المحلية 2
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  .اجتماعية يهودية  منظمات

  . املنظمات الصهيونية يف منطقة لندن

  .صهيونية إقليمية أخرى  منظمات

 
بريطانيا أا تتركز يف مدينة لندن باألساس، ويرجع ذلك إىل ضخامة  ويالحظ املراقب ألنشطة املنظمات الصهيونية يف

  .املدينة ليهود يفعدد ا

  

 ألمانيا : الباب السادس

 

  ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة

Germany from the Middle Ages  to the Renaissance  

اجلماعات اليهودية األوىل جزءاً  استقرار بعض أعضاء اجلماعات اليهودية يف أملانيا إىل احلمالت الرومانية، وكونت يعود
وكان أول وأهم هذه املعسكرات معسكر ). وورمز وسبري(والدانوب  الرومانية العسكرية على ري الراينمن املدن 
 مث). مشتقة من الكلمة نفسها» استعمار«أي » كولونيالية«التينية تعين مستعمرة، وكلمة  وهي من كلمة(كولونيا 

يف القرن العاشر امليالدي ذكر  ويرد. الكارولنجيةاستوطن يهود آخرون يف أملانيا أثناء حكم شارملان واإلمرباطورية 
  .جتمعات يف أوجسربج وورمز وميرت كما كانت توجد. جتمعات يهودية يف مدن مثل كولون

 

اإلمرباطورية الكارولنجية حتت محاية اإلمرباطور، يتبعونه ويقدم هو هلم  وقد كان أعضاء اجلماعات اليهودية إبان حكم
وكان لليهود رئيسهم . العموم وكانت عالقة الكنيسة م، وخصوصاً األساقفة، طيبة على وجه.  واملزاياواحلماية املواثيق

ابيسكوبوس جيود «رئيس املعبد، كما كان يطلَق عليه  أو» اآلرش سينا جوجوس«الديين الدنيوي الذي كان يسمى 
  .»أسقف اليهود«أو » وروم

 

اليهودية من السخط الشعيب عليهم، فأصدر  ساقفة وامللوك حبماية أعضاء اجلماعاتوأثناء محلة الفرجنة األوىل قام األ
احلقوق اليت حصلوا عليها يف العصر الكارولينجي بشأن محاية ممتلكام   تؤكد1090هنري الرابع عدة مواثيق عام 

معفَين من املكوس   اليهوديةوكان أعضاء اجلماعات. تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة هلم وأرواحهم واليت
فيما بينهم وحق الفصل يف األمور اليهودية املختلفة مثل  والضرائب اليت تفرض على املسافرين، وكان هلم حق التقاضي



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               476  

أماكن  وسمح هلم باالستمرار يف جتارة الرقيق وأن يقيموا يف. كانت هلم إدارم الذاتية الزواج والطالق والتعليم، أي
موقع باملدن على الشارع الرئيسي  وعادةً ما كانت هذه األماكن يف أحسن. م كما هو احلال مع الغرباء كافةخاصة 

وكان أعضاء اجلماعات اليهودية يعدون عنصراً . عصبها التجاري أو جبوار الكوبري الذي يؤدي إىل املدينة والذي ميثل
اليت   يف واحدة من أوىل الوثائق1084ويظهر ذلك عام .  واألباطرةللحكام واألمراء واألساقفة بالغ الفائدة والنفع

اليهود إىل االستيطان يف مدينته  ضمنت لليهود حقوقهم وامتيازام، وهي خطاب األسقف األمري حاكم سبري، الذي دعا
لزراعي ويدخلها االقتصاد قرية إىل مدينة وأن خيرجها من االقتصاد ا كجماعة وظيفية استيطانية، حىت ميكنه أن حيوهلا من

اندلعت  وحينما. اليهود احلق يف أن يتحصنوا داخل املدينة منعاً ألية هجمات قد تقع عليهم وأُعطي. التجاري
الذي كان يف زيارة إىل إيطاليا، فأصدر  االضطرابات ضد أعضاء اجلماعة، إبان محلة الفرجنة، أرسلوا إىل هنري الرابع

ومع هذا، استمرت االضطرابات، وذبح املتظاهرون أحد عشر يهودياً يف . حبمايتهم قفة يف أملانياأمره إىل األدواق واألسا
أملانيا أساساً، وكذلك  ويقال إن عدد اليهود الذين ذُحبوا يف. فتدخل األسقف واختذ إجراءات مضادة1096 ٬ سبتمرب

وحينما عاد هنري الرابع من . وهو عدد مبالَغ فيه. ودييه يف غريها من بالد أوربا إبان هذه احلملة، بلغ اثىن عشر ألف
كما  .تنصروا عنوة بالعودة إىل دينهم، وأمر مبعاقبة أحد األساقفة ممن صادروا ممتلكام إيطاليا، سمح لليهود الذين

 هدنة الرب ممتلكام هي اإلعدام، وأن  بأن عقوبة اهلجوم على أعضاء اجلماعات اليهودية أو1103أصدر قراراً عام 
 انطباقها على املسيحيني، وأن اليهود يتمتعون باحلماية نفسها اليت يتمتع ا اليت أُعلنت يف ذلك الوقت تنطبق على اليهود

  .القساوسة

 

من املعروف أن بعض اجلماعات كان يصل عددها إىل  وال يعرف عدد يهود أملانيا يف هذه الفترة على وجه الدقة، ولكن
وميرت  الشاطئ الغريب لنهر الراين يف منطقة اللورين، ويف املراكز التجارية مثل كولونيا  تركزوا أساساً علىألفني وأم

يعملون أساساً بالتجارة الدولية، ولكنهم بدأوا  وكانوا. وسبري وورمز، ويف املراكز الدينية والسياسية املسيحية مثل براغ
  .كنت السلطات احلاكمة من محاية اليهود إبان محلة الفرجنة الثانيةومت. أيضاً يف هذه الفترة بالعمل يف الربا

 

من السالم حتت محاية اإلمرباطور، ومنح  وأصبحت محاية أعضاء اجلماعة اليهودية جزءاً من القانون العام، فنعموا بشيء
ألول » أقنان بالط«صطلح  استخدم فيه م1157اجلماعات اليهودية عام  فريدريك األول اليهود ميثاقاً حلماية إحدى

اجلماعة اليهودية بالسلطة  وأدى هذا الوضع إىل ازدياد التصاق أعضاء). املفهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ وإن كان(مرة 
العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع مجاهريي  ولكن محايتهم بشكل كامل مل تكن أمراً ممكناً ألن. احلاكمة

وهو إىل جانب ذلك . الواضح للسلطة، كما أن إام وضعه جعل منه فريسة سهلة املمثل املباشرعام، فاليهودي هو 
احللقات يف سلسلة  ومن مث، كان اليهودي أضعف). على عكس أعضاء األرستقراطية(اجلماهري ويتحرك بينها  يقطن بني

 الفائدة 1244دريك الثاين يف النمسا عام الدوق فري وقد اشتغل أعضاء اجلماعة اليهودية بالربا، وحدد مرسوم. القمع
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القروض تمنح بضمان رهونات يستوىل عليها املرايب عند فشل املدين يف  وكانت%. 173.5على القروض بنحو 
حق املرايب يسقط  ومل يكن. الذي جعل اجلماهري تتهمهم بامتصاص دم الشعب، ومن هنا جاءت مة الدم الدفع، األمر

يكن يعرف أا مسروقة، مع أن هذا مناف للقانون  ة لديه إن ثبت أا مسروقة، شريطة أن يثبت أنه مليف السلعة املرهون
  .اجلماعة اليهودية باللصوص والتجارة غري الشرعية ومن مث، ارتبط أعضاء. األملاين

 

التدهور،  فبدأ وضعهم يف. بيوتات املال اإليطالية والقوى التجارية احمللية اليت زامحت اليهود وظهرت يف هذه الفترة
وعقد امع الالتراين الرابع عام  .، أي الربا"املرض اليهودي"وخصوصاً أن الكنيسة بدأت هي األخرى يف حماربة 

  .اليهود ارتداء زي خاص م وتعليق الشارة اليهودية ، وهو الس الذي حرم الربا وفرض على1215

 

األول قصارى  فبذل فريدريك. ت الفرجنة، بدأ التهييج ضد أعضاء اجلماعة اليهوديةالثالثة من محال ومع بداية احلملة
  .اإلعدام، أما إحلاق األذي به فعقوبته قطع الذراع جهده لوقف الثورة الشعبية، وأعلن أن جرمية قتل اليهودي عقوبتها

 

 مة الدم، فهي وال شك تعبري عن إحساسأما  .مة الدم واام اليهود بتسميم اآلبار وأخذ االحتجاج الشعيب شكل

« : أحد املؤرخني املعاصرين بقوله أما تسميم اآلبار، فعلَّق عليها. اجلماهري بأن اليهود ميتصون دم ضحاياهم، أي ثروم

يف ولعبت الكنيسة دوراً مهماً . يبين الطابع الشعبوي هلذه االامات ، وهو ما»إن السم اليهودي احلقيقي هو ثروم 
اجلماعة اليهودية،  كما قام اإلمرباطور فريدريك الثاين بالتحقيق يف إحدى م الدم املنسوبة ألعضاء محاية اليهود،
قراراً جيدد احلقوق املمنوحة لليهود مبقتضى قرارات   حكماً برباءة املتهمني، وأُحلق حبكم الرباءة1236وأصدر عام 
. أقنان بالط هود إمارة أو اثنتني وإمنا كان يشري إىل يهود أملانيا كافة باعتبارهميشري إىل ي ومل يكن القرار. هنري الرابع

ملكاً لإلمرباطور وغري خاضعني ألية سلطة أخرى  وهذا يعين أن اليهود، وكل ما ميلكون، أصبحوا من الناحية القانونية
إن اليهود غري مرتبطني : "إلمرباطور بقولهاليهود كعنصر مايل جتاري حر تابع ل وخلَّص أحد اليهود وضع. داخل اتمع

اليهود يف أم  ويظهر مدى نفع". مكان خاص مثل غري اليهود، وهم فقراء ولكنهم مع هذا ال يباعون كعبيد بأي
من الضرائب اليت حصلت يف % 20و ،1238من دخل اخلزانة اإلمرباطورية كله عام % 12سامهوا مبا يزيد على 
 .أو أقل من جمموع السكان% 1يزيدون على   رغم قلة أعدادهم، إذ كانوا الاملدن األملانية، وذلك

 

 عشر، فبعد أن كان أعضاء اجلماعات اليهودية يعملون أساساً يف التجارة، بدأوا يتوجهون وتغير الوضع بعد القرن الرابع

أن يشتركوا يف أعمال الصريفة  لدينفبعد إصالح كلوين الذي حرم على األديرة ورجال ا. إىل الربا بشكل أكثر وضوحاً
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ذه الوظيفة وأصبحوا عنصراً مهماً كمرابني يتقاضون فائدة تصل  والربا، اتسع نطاق اشتغال أعضاء اجلماعات اليهودية
األمراء   حقه يف محاية اليهود إىل1356ويالحظ أن اإلمرباطور تشارلز الرابع قد نقل عام   %.43.5أحياناً إىل 

مينح مجيع األمراء ومدن الراين حق  1548 وأصدر مرسوماً آخر عام) أي الذين هلم حق انتخاب اإلمرباطور (املنتخبني
. وبدأ األمراء واألساقفة يعينون اليهود للقيام باألعمال املصرفية). األمر أي حق امتالكهم يف واقع(محاية اليهود 

  1335(ضدهم  وقامت ثورات الفالحني. اعات اليهوديةذلك تصاعد اهلجمات الشعبية على أعضاء اجلم وصاحب

اليت اندلعت ضدهم مع انتشار الطاعون أو  وكانت هذه إرهاصات الثورة الكربى. يف عدة مقاطعات أملانية) 1337
. وهي فترة انتشر فيها أيضاً توجيه ميت الدم وتسميم اآلبار إليهم1349 ٬  إىل1341املوت األسود يف الفترة من 

وبدأت يف تلك املرحلة  .اجلماعات األملانية بدفع تعويض لإلمرباطور نظري السماح هلم بالتخلص من اليهود مت بعضوقا
بني اإلمرباطور واألمراء ) عالقة امللكية(استمراراً للعالقة الوثيقة  وشهد القرن اخلامس عشر. هجرة يهود أملانيا إىل بولندا

ودافع . استغالهلم جهة أخرى، مبا يتضمنه ذلك من حق امللك يف محايتهم أواجلماعة اليهودية من  من جهة وأعضاء
الذي زاد ) 1556 - 1519(اخلامس  امللك عن حقه هذا فأصدر مراسيم خمتلفة، كما فعل اإلمرباطور تشارلز

 .هلم بزيادة الفائدة اليت يتقاضوا الضرائب املفروضة عليهم، ولكنه يف الوقت نفسه مسح

 

 ذ عصر النهضة ألمانيا من

Germany s ince the Renaissance  

اليهودية  كانت السلطة املركزية يف أملانيا قد اختفت تقريباً، فتم عزل أعضاء اجلماعات حبلول القرن السادس عشر،
م ولكن، مع هذا، مل يت. واإلمارات األملانية داخل اجليتوات، وفرضت عليهم قوانني مهينة وطُردوا من كثري من املدن

  .بوسعهم االنتقال إىل إحدى اإلمارات اليت حتتاج إىل خدمتهم فكان. طردهم متاماً من كل أملانيا

 

وكان اليهودي هو . مصدره الفترة بدايات ظهور الرأمسالية التجارية اليت سببت شقاء للجماهري مل يدركوا وشهدت هذه
ارية الصاعدة من سكان املدن دخلت يف صراع مع األمراء التج كما أن الطبقات. الرمز الواضح مرة أخرى هلذا الشقاء

. جتارياً اليهودي هو حلبة الصراع، فحاول كل طرف االستفادة من اليهود باعتبارهم عنصراً وكان. ورجال الكنيسة

تن لوثر يف وظهر مار. كان أداة يف يد النبالء وكانت العناصر التجارية احمللية ترى يف اليهودي غرمياً هلا، وخصوصاً أنه
ومع اية القرن السادس عشر، مل يبق سوى بضع مجاعات . بضرورة تنصري اليهود تلك املرحلة، فطرح رؤيته اخلاصة

  .فرانكفورت وورمز وفيينا وبراغ يهودية يف
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عة أثرها العميق يف يهود أملانيا، فبعد انتهائها، أصبحت أملانيا جممو )1648  1618(وتركت حرب الثالثني عاماً 
إمارات ) الدويالت املستقلة حتت حكم حكام مطلقني يف حاجة إىل السكان واملال، وهي دويالت غري متماسكة من

وكان . تجب القيم واملثل األخرى كافة ذات توجه مركنتايل ترى أن مصلحة الدولة هي املصلحة العليا اليت) ودوقيات
ة إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسياً للضرائب، كما أصبحوا عملي أعضاء اجلماعة اليهودية عنصراً أساسياً يف

  .يتجزأ من النظام االقتصادي اجلديد جزءاً ال

 

يهود املارانو يف هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج، وبدأت هجرة يهود  وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار
  .توطنت أعداد منهم يف هامبورج وغريها من املدنبولندا، بعد هجمات مشيلنكي، حيث اس شرق أوربا من

اإلطار، ظهر يهود البالط الذين ساعدوا  ويف داخل هذا. وظهرت جتمعات يهودية يف داساو وماامي وليبزيج ودرسدن
 ة ملشاريعهاتنظيم أمورها املالية واستثماراا، ورتبوا هلا االعتمادات الالزم الدويالت واإلمارات اليت كانوا يتبعوا على

وكان يهود البالط يف مرتلة . املطلقني وحروا ولتمويل مظاهر الترف اليت كانت تشكِّل عنصراً أساسياً بالنسبة للحكام
فكانوا يقومون جبمع املعلومات، كما كانوا أداة مهمة يف يد احلكام املطلقني  .وزير اخلارجية واملالية ورئيس املخابرات

يعد عنصراً موالياً ) اليهودية وهو عادةً قائد اجلماعة(وكان يهودي البالط . ريهم وزيادة ريع الدولةالبتزاز مجاه األملان
  .اجلماعة ككل حمفوفاً باملخاطر للدولة مكروهاً من مجاهريها، وهو ما جعل وضع

 

البالط وال إىل اجلماعات الدولة القوي، مل تعد هناك حاجة إىل يهود  ومع بدايات القرن الثامن عشر، وظهور جهاز
األملانية املطلقة،  وبدأت حماوالت ضبط اليهود وحتديثهم، فأصدرت الدويالت. كجماعة وظيفية وسيطة اليهودية

وكانت هذه القوانني تنظم . حيام والستغالهلم وبروسيا، نظماً خمتلفة لإلشراف على اليهود لتنظيم سائر تفاصيل
ومدى أحقيتهم يف االستيطان، ومدة بقائهم، وعدد الزجيات اليت ميكن أن تتم،  دخوهلم،حقوقهم وامتيازام كما حتدد 

وضرائبهم، وحىت السلع اليت حيق  األطفال املصرح هلم بإجنام، ومسائل الوراثة وطرق إدارة األعمال، وسلوكهم، وعدد
مت تقسيم أعضاء اجلماعة حسب مرسوم خري مثل على ذلك، إذ  ولعل القوانني اليت صدرت يف بروسيا هي. هلم شراؤها

 وكانت أعلى الطبقات طبقة. ، إىل أقسام حسب وضعهم يف اتمع1750الصادر عام  ،)األكرب(فريدريك الثاين 

تليها طبقة املتمتعني حبماية عامة،  اليهود املتميزين بشكل عام الذين يتمتعون بكل احلقوق اليت يتمتع ا املواطنون،
يكن من حقهم توريثها إال لالبن األكرب دون بقية األوالد، مث طبقة   يتمتعون بكثري من احلقوق ولكنهم ملوهؤالء كانوا

الدولة، فكان  أما اليهود الذين كانوا يتمتعون بتسامح. حبماية خاصة وال ميكنهم توريث حقوقهم ألحد اليهود املتمتعني
  .غبتهم يف الزواجال يسمح هلم بالزواج وكان عليهم ترك بروسيا عند ر
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اجلماعة اليهودية، فأصدر فريدريك األكرب ميثاقاً  وبدأت الدويالت األملانية يف تلك املرحلة حماولة دمج وحتديث أعضاء
اإلمارات أعضاء اجلماعات اليهودية، وخصوصاً املارانو، على االستيطان فيها  وشجع كثري من. يضمن هلم حق العبادة

  .ذلك استصدار قوانني حتمي حقوقهم االقتصادية والسياسية والدينيةوصاحب . التجار لتنشيط

 

ولكنهم . وبعد سقوط نابليون، تقهقر وضعهم قليالً .وتأثر وضع يهود أملانيا بالثورة الفرنسية اليت عجلت بعملية إعتاقهم
ك حركة التنوير، واليهودية وظهرت بعد ذل. عشر، وزاد اندماجهم بدرجة كبرية منحوا حقوقهم إبان القرن التاسع

ويف الفترة . حقوقهم ومع منتصف القرن، كان اليهود قد حصلوا على معظم. واالجتاهات اليهودية األخرى اإلصالحية،
احمليط الثقايف متاماً، فتنصرت نسبة عالية  ، كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندجموا يف1914 إىل 1871من 

وأوالد مندلسون وغريهم، واختفت أعداد كبرية منهم عن طريق الزواج  والد كارل ماركسمن مثقفيهم، مثل هايين و
  .املختلط

 

أملانيا كانوا يعتربون أنفسهم من يهود الغرب  فيهود. وكان إمتام دمج يهود أملانيا وحتديثهم على منط يهود الغرب ممكناً
 ولكن مثة.  يهود أوربا بالثقافة األملانية كان أمراً واضحاًالشرق، كما أن ارتباط باعتبار أن يهود شرق أوربا هم يهود

يهود أوربا خارج االحتاد السوفييت، وهي  ظروفاً خاصة م وببنية اتمع األملاين أدت يف اية األمر إىل تصفيتهم وتصفية
  .الظروف اليت أدت إىل اإلبادة

 

 من 50.000حنو  1992  أملانيا عشرين ألفاً فقط، بلغ عام، كان عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف1948عام  ويف
هجرة أعداد كبرية من اليهود مرة أخرى إىل  ويبدو أن الزيادة نامجة عن. 80.606.000جمموع عدد السكان البالغ 

  .اءاإلسرائيليني الذين تركَّزوا يف مهن مشينة مثل االجتار باملخدرات والبغ أملانيا، من بينهم أعداد كبرية من

 

 : ونشير هنا إلى بعض التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا

 

للجماعة اليهودية يف أملانيا واجلهة اليت متثلهم لدى املؤمتر  وهي املنظمة املركزية. الس املركزي لليهود يف أملانيا) أ
بالتعويضات، كما  احل السياسية للجماعة ورعاية املسائل اخلاصةوتقوم برعاية املص. ومقرها دوسلدورف اليهودي العاملي

  .تم مبراقبة أي عالمات قد تشري إىل احتمال بعث النازية
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  .التربعات وتدبري املوارد املالية ومقرها فرانكفورت وهي املنظمة األساسية املسئولة عن مجع. النداء اليهودي املوحد) ب

 

العاملة يف  وهي املنظمة األساسية. ت الرفاه االجتماعي ليهود أملانيا، ومقرها فرانكفورتخلدما الس املركزي) ج
  .ااالت اخلريية وجمال اخلدمة االجتماعية

 

أعضاء اجلماعة  وهو اإلطار الذي يضم احلاخامات الذين يقومون مبهامهم الدينية بني. أملانيا الغربية مؤمتر حاخامات) د
  .م املختلفةاليهودية يف جتمعا

 

  "1898-1815"أوتو فون بسمارك 

Otto "Von" Bismark  

اتسم بسمارك بدهائه السياسي . اإلمرباطورية األملانية وأول رئيس وزراء هلا رجل دولة بروسي، موحد ومؤسس
ك هي القوة، كما أن بسمار وكانت الدولة يف نظر. الفائقة على املناورة السياسية، سواء يف الداخل أو اخلارج وبقدراته
فكلما . ما هي إال استمرار للسياسة بأشكال أخرى) كالوزفتز على حد قول القائد والكاتب احلريب الربوسي(احلرب 

يسعى  وكان بسمارك. ازداد نطاق التسلُّح، وكلما ازداد نطاق التسلح اتسعت جماالت السياسة ازدادت أطماع السياسة
وكانت جذوره اإلقطاعية، . تضم الشعب األملاين  املختلفة يف إطار دولة أملانية حديثة موحدةإىل توحيد الواليات األملانية

تضعه على نقيض التيارات الليربالية، وإن حتالف معها لفترة الستيعاب خطرها من  ومرياثه من املبادئ احملافظة القوية،
األملانية سيتشكل يف ظل نظام   بأن مستقبل الدولةوظل بسمارك مؤمناً. ولتحقيق أغراضه السياسية من جهة أخرى جهة

. على اجليش أو أن يشارك الربملان يف وضع سياسة الدولة عسكري صارم، ورفض أن يكون للربملان أية سلطة حقيقية

حروب أثبتت من خالهلا إمكان حتقيق نتائج إجيابية من خالل تطبيق العلوم  وخاضت بروسيا حتت قيادته عدة
العظمى بالقدرة  لربوسية يف فن احلرب، كما أنذرت هذه احلرب بظهور عصر تتقرر فيه أحداث التاريخا واألساليب

دفة احلرب شبيهاً أكثر فأكثر بإدارة عمل صناعي  النسبية للدول على استخدام مواردها الفنية والعلمية، فيكون تسيري
  .واسع النطاق متشعب الفروع
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وحقق الليرباليون . »الراخيستاج» الدستور اجلديد لذلك العام، جملس نواب سمي، مبقتضى 1866أسس بسمارك عام 
لليربالية، تعاون معهم مقابل مساندم له ولسياسته اخلارجية  لكنه، ورغم معاداته. الوطنيون األغلبية يف الربملان

  الكاثوليك بعد أن حصل حزبوتزايدت خماوف بسمارك من. سياسته ضد الكنيسة الكاثوليكية والداخلية، وخصوصاً

هلم فيما عرف  وانتهج بسمارك سياسة معادية.  مقعداً يف الربملان58ديين كاثوليكي معاد لبسمارك على 
الدولة من جهة ورجال الدين  أي الصراع احلضاري، حيث اشتد الصراع بني٬ Kulturkampf بالكولتوركامبف

هلذا الصراع غرض آخر أيضاً بالنسبة لبسمارك وهو تعزيز  وكان. يمالكاثوليك من جهة أخرى حول السيطرة على التعل
وكان من بني الليرباليني . خالل خلق عدو مشترك، وخصوصاً يف غياب العدو اخلارجي وحدة اإلمرباطورية اجلديدة من

 وقد كان هلذا األخري .وغريمها أيدوا بسمارك يف سنواته األوىل نواب يهود أمثال إدوارد السكر ولودفيج بامربجر الذين
  .مهم يف تطوير البنك املركزي دور مهم يف السياسات املالية للحكومة األملانية ودور

 

اليهود، إال أن مجيع مواقفه جتاه اليهود وعالقاته بالشخصيات اليهودية  ورغم أن بسمارك كان يتهم أحياناً مبعاداة
روتشيلد، كما كانت له  وربطته صداقة بأحد أفراد أسرة. دية املتبادلةباعتبارات املصاحل السياسية أو االقتصا ارتبطت

ولكن أهم عالقات . نظراً ملوقفهما املشترك املعارض لليربالية عالقة خاصة مع املفكر االشتراكي األملاين فرديناند السال
أنه اتهم عام  رباته املالية إىل درجةاملمول األملاين اليهودي جريسون بليخرودر الذي استفاد خب بسمارك املالية كانت مع

وقد حصل أعضاء اجلماعة ". أملانيا جعل اليهود وشركاءهم الطبقة احلاكمة يف"، بسبب صداقته هذه، بأنه 1875
كما أيد بسمارك يف مؤمتر برلني . ظل رئاسة بسمارك للحكومة اليهودية يف أملانيا على كامل حقوقهم املدنية يف

 حلماية حقوق أعضاء اجلماعات اليهودية يف دول البلقان، ومت ذلك يف إطار اعتبارات  الراميةالقرارات) 1878(

يهود أملانيا جتاه يهود شرق  وهو شعور شاركه فيه(كان بسمارك يستاء من يهود بولندا . العالقات واملصاحل الدولية
وكان بسمارك مؤمناً بأن . تيائه من كل ما هو بولنديهذا نبع من اس إال أن موقفه). أوربا ذوي الثقافة اليديشية املغايرة

فَقَد  1878 البولندية تشكل التهديد األكرب لوجود بروسيا ووحدة أملانيا، ولكن ابتداًء من عام الطموحات القومية
اً يف جمال بدأ يف انتهاج سياسة حمافظة، وخصوص بسمارك تأييد الليرباليني له ومن بينهم أعضاء اجلماعة اليهودية بعد أن

وكان تدهور أسعار . مبدأ احلماية اجلمركية على السلع الزراعية والصناعية 1879التجارة اخلارجية، حيث أقر عام 
كان يريد احلفاظ على سيادا،  الزراعية يهدد مكانة الطبقة األرستقراطية الريفية اليت ينتمي إليها بسمارك واليت السلع

كانوا يشكِّلون املصدر األساسي خلرية جنود اجليش األملاين، وذلك  ال الزراعيني الذينكما كان يريد احلفاظ على العم
واستغل . املطالبة باحلماية الصناعة يف أملانيا كانت قد تطورت إىل حد كبري، وبالتايل، ارتفعت األصوات باإلضافة إىل أن

ضد االشتراكيني، وللقيام مبحاولة لتدمري الليرباليني قمعية   لشن سياسة1878بسمارك حماولة اغتيال وليام األول عام 
التعاون مع  فوضع قانوناً صارماً معادياً لالشتراكيني يضعهم حتت رمحة الشرطة، كما بدأ يف .الوطنيني كقوة سياسية

حلزب من الكاثوليك، وخصوصاً أن قاعدة هذا ا احلزب الديين الكاثوليكي ويف رفع اإلجراءات السابقة اليت اتخذت ضد
وحتول االشتراكيون يف ظل التوجه اجلديد إىل العدو . ومعادية للتجارة احلرة الفالحني األملان كانت معادية لليربالية
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الدميوقراطي االشتراكي، بل  ومل يعتمد بسمارك على القمع فقط لضرب احلزب. الذي وجه إليه السخط الشعيب املشترك
االجتماعي، وبالتايل حرم احلزب الذي كان ينمو منواً مطرداً من  ماً شامالً للتأمنيكان أول رجل دولة أوريب يطور نظا

اإلبقاء على بنى  وباإلضافة إىل ذلك، كان بسمارك يعي أنه إذا أراد. الفقراء وإذكاء سخط احملرومني مقدرته على إثارة
  .ان ذلك يتفق مع رؤيته األبوية لدور الدولةوقد ك نظمه ومؤسساته سلمياً، فإن عليه ختفيف معاناة الطبقات العاملة،

االستعمارية يف   الشعبة1883الصناعي والتجاري تزايد املطامع االستعمارية، وتكونت عام  صاحب توسع أملانيا
. مستعمرات يف مناطق عديدة من أفريقيا الراخيستاج، وجنح بسمارك خالل عام واحد فقط يف احلصول ألملانيا على

فرص االحتكاك بينها وبني إجنلترا اليت كانت متتلك العديد من   دخول أملانيا حلبة االستعمار، تضاعفتولكن، مع
ويف  .1884 وقد استغل بسمارك هذه اخلالفات مع إجنلترا كقضية حمورية النتخابات عام. العامل املستعمرات يف أحناء

االستعماري، ومن مث بدأ احلديث عن فلسطني  كيلهذه الفترة، بدأت تطرح حلول للمسألة اليهودية داخل التش
  .إلقاء اليهود فيه باعتبارها جماالً حيوياً ألوربا ميكن

 

، 1879ويف عام . روسيا واإلمرباطورية النمساوية ارية  التحالف اإلمرباطوري الثالثي مع1872أقام بسمارك عام 
، مث أبرم معاهدة سرية أخرى مع روسيا عام 1882م وانضمت إليها إيطاليا عا أبرم معاهدة سرية مع النمسا،

حول دول  هذه التحالفات دف إىل منع اندالع حرب بني روسيا واإلمرباطورية النمساوية ارية وكانت. 1887
غبتها اعتربها بسمارك عدو أملانيا األخطر، نظراً لر البلقان قد تتورط فيها أملانيا، كما كانت موجهة أيضاً إىل فرنسا اليت

االستعمارية  وانتهج بسمارك سياسة دف إىل عزل فرنسا يف أوربا، واستغل املطامع. أملانيا يف االنتقام هلزميتها أمام
تونس لتحتك بإيطاليا، وشجع إجنلترا على  األوربية كأداة لدبلوماسيته املعادية لفرنسا، فشجع فرنسا على استعمار

أنه كان ملكياً يف أملانيا، إال أنه شجع النظام اجلمهوري يف فرنسا  ورغم. سااستعمار مصر كي تدخل يف صراع مع فرن
 أضعف مجيع أشكال احلكم وأسوأها، وأنه سيخلق فجوة عقائدية بني فرنسا من جهة وبني حيث كان يراه

  .أملانياحتالفهما معها ضد  اإلمرباطوريتني الروسية والنمساوية ارية من جهة، األمر الذي يضعف احتماالت

 

ليس هناك غري سيد واحد يف هذه اململكة :"اإلمرباطور الشاب وليام الثاين الذي قال  بعد أن جاء1890وقد أقيل بسمارك من منصبه عام 
الدولة بنجاح، قواعد مهمة يف السياسة  وال شك يف أن بسمارك كان شخصية فذة، رسخ،خالل مثان وعشرين سنة من إدارته". أنا هو

املعاهدات  فقد أشعل احلروب ودبر املؤامرات وأقام التحالفات وأبرم. والغربية بصفة عامة قات الدولية شكلت مرياث الدول األوربيةوالعال
واملناورة بعيداً عن اعتبارات احلق واألخالق، إال أنه آمن يف الوقت  وآمن بالقوة باعتبارها أساساً يف العالقات الدولية وآمن بسياسة اخلداع

التناقضات فيما بينها مبهارة فائقة  فلم يسع إىل السيطرة على أوربا ولكن إىل حتقيق التوازن بني القوى الكربى واللعب على سه بفن املمكننف
 .األملانية مبا حيقق يف اية األمر مصاحل اإلمرباطورية
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 النمسا وهولندا وإيطاليا : الباب السابع

 

  النمسا

Austria  

ومع العصور الوسطى، أصبح تاريخ يهود . الروماين ضاء اجلماعات اليهودية يف النمسا إىل أيام الغزويعود استقرار أع
ووضع اليهود بوصفهم أقنان بالط ومجاعة وظيفية وسيطة يف تلك اآلونة شأم يف  وحتدد. النمسا هو تاريخ يهود فيينا

مينح اليهود مزايا  ميثاقاً) 1244عام (ريدريك الثاين وقد أصدر الدوق ف. كل اجلماعات اليهودية يف أوربا هذا شأن
  .املماثلة يف ار وبوهيميا وسيليزيا وبولندا وحيدد حقوقهم كيهود بالط، وأصبح هذا امليثاق منوذجاً للمواثيق

 
 إليكتورز«وضع اليهود حتت محاية احلكام اإلمرباطوريني املنتخبني  1356٬ ومع صدور الفرمان الذهيب عام

Electors»ل  فأصبح هلم حق فرض الضرائب على أعضاء اجلماعات اليهودية ومحايتهم أو طردهم دون ٬دخت
  .خيتفوا متاماً ، ولكنهم مع هذا مل1421وطُرد اليهود مجيعاً من النمسا عام . اإلمرباطور

 
 ماكسيميليان األول ولكن.»ملك اليهود«سمي  لليهود بالعودة، ولذا) 1493  1440(مسح فريدريك الثالث 

بطردهم،وخصوصاً أن بعض املقاطعات وعدت بتعويض اإلمرباطور عما سيحيق به من  أصدر أمراً) 1519  1493(
من بعض املقاطعات  يطرد أعضاء اجلماعات اليهودية:مالية نتيجة لذلك، وظل هذا هو النمط العام السائد خسائر

  .ذافيدخلون غريها،مث يسمح هلم بالعودة، وهك
 

اجلماعة اليهودية  وظل وضع. السابع عشر، ظهر يهود البالط ومن أمههم سامسون فرتامير وصموئيل أوبنهامير ويف القرن
مرابون « وبأم » وباء « ماريا تريزا بأم  كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلقاً، وقد وصفتهم اإلمرباطورة

 أمراً بطردهم من بوهيميا حينما انتشرت شائعة 1744 أصدرت عام كما .، وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة»غشاشون 
لليهود نفعاً  ولكن السلطات احمللية وجدت أن. أثناء حرا مع فريدريك األكرب إمرباطور بروسيا بأم خانوا النمسا

  .1748كبرياً، فتوسطت إللغاء قرار الطرد، ومت ذلك فعالً عام 
 

شارة اليهود ولكنها منعت تعميد  زا مرسوماً بأن يرتدي اليهود غري امللتحني، أصدرت ماريا تري1760ويف عام 
بدأت يف عهدها، فأصدرت أمراً بتيسري عملهم كصباغني وجواهرجية  ويبدو أن حماولة إصالح اليهود. األطفال بالقوة

 يها نظراً الرتباطهابأنفسهم، وإن كان من الواضح أن هذه هي بعض احلرف اليت عملوا ف وبائعي مالبس يصنعوا

  .بالوظائف اليت تضطلع ا اجلماعة الوظيفية الوسيطة
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لدمج اليهود والقضاء على عزلتهم وخصوصيتهم يف عهد جوزيف الثاين الذي أصدر عام  وبدأت احملاوالت اجلادة
 إىل حتويل اليهود إىل دف براءة التسامح، وهي من أهم الوثائق يف تواريخ اجلماعات اليهودية يف الغرب واليت 1782

، فأُتيحت هلم فرص التعليم واحلراك 1867الكاملة عام  وقد منح اليهود بالفعل حقوقهم. عنصر نافع للدولة
 يف اتمع النمساوي ويف كل أرجاء اإلمرباطورية النمساوية ارية، فاشترك كبار مث تصاعد دمج اليهود. االجتماعي

االس النيابية، وأُعيد تنظيم  أسرة روتشيلد يف عملية التصنيع، وانتخب أعضاء يهود يفاملمولني اليهود ومن بينهم 
  .واحدة بغض النظر عن اخلالفات الدينية بني أعضائها اجلماعة اليهودية حبيث أصبح لكل منطقة مجاعة يهودية

 
عدد سكاا  ا، واستوطنوا فيينا اليت تزايديهود اليديشية من ار وجاليشيا وبكوفينا إىل النمس ووصلت أعداد كبرية من

 وإىل 1850 عام 9.731إىل  ، زاد3.739 حنو 1846وقد كان عدد يهود فيينا عام . من اليهود هلذا السبب
هذا الوضع على ظهور الصهيونية  وساعد. 201.513، كان عددهم 1923ويف عام . 1854 عام 15.000

كما أدى تزايد . مؤسس الصهيونية، واليت قضى فيها معظم حياته عمل فيها هرتزلوكانت فيينا املدينة اليت ي. التوطينية
الذي كان  معدالت معاداة اليهود، فظهرت أحزاب معادية لليهودية مثل احلزب االجتماعي املسيحي اليهود إىل تزايد

  .ولكن احلكومة اختذت موقفاً معادياً هلذه األحزاب. زعيمه كارل ليوجر
 

وكان أعضاء اجلماعة اليهودية . فيينا  يف201.011 ألف منهم 300رب العاملية األوىل، كان عدد اليهود وبعد احل
من مالكي املصارف % 65و% 100فكانت نسبتهم تتراوح بني  يشكلون األغلبية يف عدة قطاعات استهالكية،

 ثاث والصحف وشركات اإلعالناتواألحذية والفراء واملنسوجات واألخشاب وصناعة األ واملطاعم وجتارة اخلمور

وكانت . والزيوت والقبعات وتركزوا كذلك يف جتارة البترول. وحمطات اإلذاعة وقطاع السينما وصالونات التجميل
وتركزوا كذلك يف مهن بعينها دون غريها، ). اخلردة جتارة% (100بل إىل ) املطاعم% (94النسبة تصل أحياناً إىل 

منهم (من أساتذة اجلامعة % 23من جراحي األسنان واألطباء و% 51العلماء و لةمن مج% 70فكانوا يشكِّلون 
  .من مجلة الصاغة% 55من مجلة احملامني و% 62و) الطب يف كليات% 45
 

ما يبني  االقتصادي الذي تحدث عنه هرتزل حينما وصف اليهود بأم طبقة وسطى ومثقفون، وهو كان هذا هو الوضع
أن عدد اليهود يف النمسا هو  1923 وقد بين إحصاء عام.  يهود شرق أوربا أي يهود اليديشيةجهله الشديد بوضع

من مجلة السكان، أي أن عدد % 2.8أي  191.481٬  فيبني أن عددهم هو1934، أما إحصاء عام 220.208
عدد املواليد يف فيينا وكان . ولعل هذا كان بسبب تناقص نسبة املواليد . يف حنو عشرة أعوام28.727اليهود نقص 

. 1936 عام 757 وإىل 1933 عام 900 مث إىل 1928 عام 1.362هبط إىل  1923٬  نسمة عام2.733

عام  2.669  يف فيينا، زاد إىل2.571 كان عدد الوفيات 1923نفسه، زاد معدل الوفيات، ففي عام  ويف الوقت
عدد املواليد بنحو  د الوفيات زاد عن، أي أن عد1936 عام 2.751 وإىل 1933 عام 2.689 وإىل 1928

  .اإلبادة احلقيقي وهذه األرقام قد تفيد يف حتديد عدد ضحايا. 1936ألفي نسمة عام 
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 من جمموع 3000ويبلغ عددهم يف الوقت احلاضر . ألفاً 12 وبعد احلرب العاملية الثانية، بلغ عدد يهود النمسا حنو
وهو  ومن أهم يهود النمسا املستشار كرايسكي،. دجمون متاماً يف جمتمعهموهم من 7.805.000٬ السكان البالغ عددهم

وتغيري مسارهم، فيتجهون إىل  ويقوم كثري من يهود االحتاد السوفييت بالتوقف يف النمسا. يهودي معاد للصهيونية
  .الواليات املتحدة بدالً من إسرائيل

 
. اجلماعات اليهودية يف النمسا احتاد: اعة اليهودية من أمههاالنمسا تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء اجلم وتضم

. املختلفة يف النمسا، واجلهة اليت متثلهم لدى املؤمتر اليهودي العاملي وهي املنظمة املركزية اليت متثل اجلماعات اليهودية

  .منظمات صهيونية خمتلفة كما توجد
 

. جرات خمصصة للعبادة للجماعة السفاردية واجلماعات األرثوذكسيةح وتضم فيينا املعبد اليهودي األساسي، كما توجد

احلاخامات،  ويترأس اجلماعة اليهودية من الناحية الدينية كبري. يف مدن بادن ولرت وسالزبورج كما توجد معابد أخرى
  .إال أنه ال حيظى باعتراف اجلماعة األرثوذكسية

 

  هولندا

Holland  

اجلماعة  ولذا، كان وضع أعضاء. سطى يف الغرب جزءاً من اإلمرباطورية الرومانية املقدسةالو كانت هولندا يف العصور
ويبدأ التاريخ احلقيقي . وظيفية وسيطة اليهودية فيها يشبه وضعهم يف خمتلف أرجاء أوربا، أي أقنان بالط ومجاعة

 وقد استقرت أغلبية املارانو يف.  عشر امليالديمع اية القرن السادس) السفارد) للجماعة اليهودية بوصول يهود املارانو

قليل، أُعطوا حقوقهم كافة ومتتعوا  إال أم، بعد. أمستردام، ومل يتم االعتراف م كمواطنني هولنديني يف بادئ األمر
ام اهلولندية كانت تفضل اليهود على الكاثوليك، ولذا سميت أمسترد بل إن السلطات. بدعم هولندا خارج حدودها

يف الوضع   إىل أن فاقوهم عدداً وإن ظلوا1620وحلق بالسفارد أعداد من اإلشكناز ابتداًء من عام  .»القدس الثانية«
أكرب مجاعة يهودية يف غرب أوربا، بلغ عددها  وأصبحت اجلماعة اليهودية يف أمستردام. األدىن طبقياً واجتماعياً وفكرياً

وكان يهود املارانو، رغم طردهم من شبه جزيرة أيربيا، . ثقلها العددي وقعشرة آالف، وكان ثقلها االقتصادي يف
ولذا، كانوا . األخرى قوية بوطنهم األم، وكانوا جييدون اإلسبانية والربتغالية وبعض اللغات األوربية تربطهم عالقة

ال مهمة بني شقي أوربا أوربا، ويشكلون حلقة اتص يتاجرون مع إسبانيا والربتغال وميثلوما يف كثري من أحناء
 شبكة التجارة اليهودية متتد لتشمل الدولة العثمانية وموانئ البحر األبيض املتوسط الربوتستانيت والكاثوليكي، بل كانت

يف الربازيل وسورينام  كما كان يوجد يهود سفارد يف العامل اجلديد،. اليت كان فيها عنصر سفاردي ماراين قوي
كما ازدادت احللقة اتساعاًً . وهو ما وسع نطاق الشبكة  اهلند الغربية ويف أجزاء من أفريقيا،وغريمها، وكذلك يف جزر
اقتصادياً  لكل هذا، لعب أعضاء اجلماعة اليهودية دوراً. بولندا ويهود البالط يف وسط أوربا من خالل يهود األرندا يف

يعمل بالربا وجتارة اجلملة والتجارة الدولية،   اليهود منوكان من بني. مهماً متيل بعض الدراسات إىل املبالغة يف أمهيته
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وقد أصبحت أمستردام مركزاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينها وجود . والرقيق وكذلك جتارة املاس والتبغ واحلرير
سرة ويهود وكسما كما كانوا يشتغلون بالشئون املالية يف شركات تأمني ومصارف،. من اليهود السفارد فيها عدد كبري

وكان ). مليوين جلدر من أحد يهود البالط السفارد وحينما ذهب وليام الثالث ليعتلي عرش إجنلترا، اقترض حنو(بالط 
وبلغ نفوذ أعضاء اجلماعة املايل من . كما كان منهم األطباء والصيادلة. سكر بينهم طابعو كتب وأصحاب معامل تكرير

نشاطام، حىت أن أحد  ولذا، أصبحت املضاربة يف األسهم من أهم. م السبتأن سوق األسهم كانت تغلق يو قوته حد
تصعد أسعارها وبط دائماً دون سبب واضح، ولذا  اليهود وصف النيب أيوب بأنه أول من تاجر باألسهم، فاألسهم

ا، ابن مدينة أمستردام، وهذا يشبه إىل حد كبري حديث إسبينوز(لقوانني ال يفهمها  كان عليه التحلي بالصرب واإلذعان
  ).الضرورة ووهم احلرية، وعن حتقيق احلرية من خالل اإلذعان لقوانني الطبيعة الصارمة عن
 

جمموع الثروات اليت كان ميتلكها أثرياء  من% 2ولكن اإلحصاءات تبين أن قوم كانت حمدودة فهم مل ميتلكوا سوى 
ى بن إسرائيل وديفيد دي بنتو أكرب املسامهني يف شركة اهلند الشرقية منس ومن أشهر يهود السفارد. هولندا آنذاك

بنظام الدين العام  نشيد األنشاد اخلاص"والذي اشتهر بكتاباته عن االقتصاد واملال اليت مساها سومبارت  اهلولندية
يف أوربا ) املارانو(د السفارد الرأمسالية، بدراسته لدور يهو وقد أسس سومبارت نظريته عن عالقة اليهود بنشأة". وامللكية

  .على وجه التحديد على وجه العموم وهولندا

 
فلم تكن هلم عالقات دولية مثل السفارد، ومل تكن  .وكان لإلشكناز دور اقتصادي أيضاً، ولكنه خمتلف بعض الشيء

 حلرير وجتارة التبغ واملاسونشطوا يف صناعة ا. املطلوبة، فكانوا جتار عملة ووسطاء لديهم اخلربات أو رءوس األموال

املاس، وكان من بينهم طابعو  وجتارة القطاعي إذ كانوا يشترون بضائع شركة اهلند الشرقية وأصبحوا من أهم مستوردي
ولكن السفارد ظلوا، مع هذا، . جتارم يف العملة والسلع وتزايدت ثروة اإلشكناز واتسع نطاق. وموزعو الكتب

حداثة يف  وكان يهود هولندا من أكثر اليهود. واملستوى الثقايف الرفيع واملكانة االجتماعية يتمتعون بالثروات الكبرية
رؤساء اجلماعة اليهودية كانوا يرتدون أزياء  ويالحظ أن. العامل، فكان هناك تزايد يف الزواج املُختلَط باهلولنديات

 وزا لرمربانت بأن يرمسه، مل يكن إسبينوزا يقوم بفعل غريوحينما مسح إسبين. برمسهم اهلولنديني نفسها بل ويسمحون هلم

التراث احلضاري اهلولندي يف  ومن الواضح أن يهود أمستردام كانوا قد استوعبوا. عادي من منظور اجلماعة اليهودية
. تارخييةبني أعضاء اجلماعات اليهودية يف كثري من احلقب ال عصرهم ومتثلوه واستوعبوه واستوعبهم، وهي ظاهرة عامة

بالنسبة  اإلسبانية والربتغالية بالنسبة للسفارد، واليديشية(اهلولندية إىل جانب لغات أخرى  وكان يهود هولندا يتحدثون
كما . اللغات واللهجات اليت يتحدثون ا وقام اليهود السفارد بنقل األعمال األدبية والفكرية الغربية إىل). لإلشكناز

وكان اإلشكناز والسفارد ال ). من شرق أوربا(بينها وبني اإلشكناز  دولية حتتفظ مبسافةشكلوا خنبة جتارية مالية 
معظمهم  ومل يكن مبقدور اإلشكناز احلصول على مقاعد دائمة يف املعبد السفاردي، بل كان. بينهم يتزاوجون فيما

  .يعملون خدماً وكانت توجد بطبيعة احلال نسبة من الفقراء السفارد
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الحعويراجااله اللوريانية كانت قد  ظ كذلك أن اليهودية، كنسق ديين وكمؤسسة، كانت يف حالة توتآكُل، فالقب
ومن بينهم (حلولية مادية استوعبها يهود هولندا، وخصوصاً السفارد  سيطرت على معظم يهود أوربا، وهي صيغة

، )اإلجنليزية بظهور القوة(وضع هولندا االقتصادي ولكن مع تدهور . يف رؤيتهم للعامل بشكل عميق ، فأثرت)إسبينوزا
وتسببت احلرب مع إجنلترا يف . 1773  1772 وازداد التدهور مع األزمة االقتصادية يف الفترة. تدهور وضعهم أيضاً

 .لثالثني عاماًوتزايد االيار مع حرب ا. كان كثري من اليهود ميتلكون أسهماً فيها دمار شركة اهلند الشرقية اهلولندية اليت

الشبكة التجارية اليهودية، وهو ما أدى  ويف اية األمر، أدى وصول قوات فرنسا الثورية إىل قطع عالقة يهود هولندا مع
التجارة الدولية يف أوربا قد بدأت تأخذ شكالً ضخماً ومركباً جتاوز قدرات  وعلى كلٍّ، كانت. إىل دمارهم متاماً

  .مل يكن مبقدورها أن تستوعب حركة البضائع على هذا النطاق الضخماليهودية اليت  الشبكة
 

بيد من حديد، حيث كانت له  وكان يرأس اجلماعة اليهودية السفاردية جملس املاهاماد الذي سيطر على اليهود
اإلسبانية كان يسلك سلوكها، ورمبا تكون خلفية السفارد  صالحيات مثل تلك اليت كانت تتمتع ا حماكم التفتيش بل

) شبتاي تسفي(الدجال  ولذا، حينما ظهر املاشيح. ويالحظ انتشار القبااله اللوريانية يف هولندا .قد لعبت دوراً يف ذلك

وميكن القول بأن انتشار . األمل وإىل املزيد من التفسخ تبعته أعداد كبرية من السفارد، وأدى فشل حركته إىل خيبة
غريب يف  وثراء يهود أمستردام هو اخللفية االجتماعية والفكرية لفلسفة إسبينوزا، وهو أول مفكر يلالفكر القبايل احللو

يعد أول يهودي علماين بل أول فيلسوف  وبذا، فإنه. العصر احلديث من أصل يهودي ترك اليهودية ومل يتنب ديناً آخر
مهورية الباتفية، مل يتغري وضع أعضاء اجلماعة وأسست اجل 1796 وحينما وصلت جيوش فرنسا الثورية عام. علماين

 .يتمتعون بكل حقوقهم اليهودية الذين كانوا
 

ومما يدل على . االقتصادي يف هولندا مستقراً، فتدهور حال أعضاء اجلماعة ويف أوائل القرن التاسع عشر، مل يكن الوضع
أن الصورة العامة يف  وميكن افتراض. ا باعتبارهم فقراءصنفو) يف أمستردام(أن كثرياً من اليهود السفارد  هذا التدهور

 ثالثني ألفاً، منهم ثالثة 1780اليهود يف هولندا عام  وكان عدد. بقية هولندا مل تكن خمتلفة كثرياً إن مل تكن أسوأ
ل ، وص1889ومع عام . ، وكانت الزيادة كلها إشكنازية1810ومخسني ألفاً عام  آالف سفاردي، زاد إىل ثالثة

منهم  1909٬ عام106.409وبلغ عددهم .  من السفارد5.070هولندا إىل ثالثة ومثانني ألفاً، منهم  عدد يهود
احلرب، فبلغ عدد  ، أي بعد1946أما يف عام . 1941 عام 139.687وبلغ عددهم .  من السفارد6624

، 1954 عام 26.623فض عددهم إىل واخن. مختلَطة اليهود ثالثني ألفاً من بينهم مثانية آالف ممن تزوجوا زجيات
ويعزى النقص إىل العزوف عن . أي أكثر من نصفهم، يف أمستردام 14.068٬ كان يعيش منهم. أي خالل مثانية أعوام

هاجر خالل هذه الفترة  كما يعزى هذا النقص إىل اهلجرة، إذ. اخنفاض عدد املواليد وارتفاع نسبة الوفيات اإلجناب وإىل
وأدت التعويضات األملانية إىل تغيري البناء ). إسرائيل  إىل1399مل يهاجر منهم سوى (اً من هولندا  يهودي4492

معدل االندماج  متاماً، إذ حتول أعضاء الطبقة العاملة منهم إىل أثرياء، وهذا ما أدى إىل تزايد الطبقي ليهود هولندا
  .والعلمنة
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، فبلغ عددهم 1992أما يف عام . أغلبيتهم يف أمستردام ين ألف يهودي، اثنني وعشر1968وبلغ عدد اليهود عام 
وهم يعتبرون، ذا، أقلية صغرية ال وزن .  نسمة15.270.000السكان البالغ  حنو مخسة وعشرين ألفاً من جمموع

  .نفوذ ويف طريقها إىل االختفاء هلا وال

 

 :  فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمهاوتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم

 
  .اإلشكنازية  اجلماعة اليهودية

  . اجلماعة اليهودية السفاردية

  .اليهودية التقدمية  احتاد اجلماعات

  .الصحية واخلدمة االجتماعية  منظمة العمل االجتماعي اليهودي اليت تعمل يف ااالت
 

وأغلب املعابد اليهودية موجودة يف أمستردام، منها . احلاخامية الكربى )لسفارديةاإلشكنازية وا(وتتبع كل من اجلماعتني 
 .إصالحي أرثوذكسية إشكنازية ومعبد سفاردي ومعبد ليربايل معابد

 

  إيطاليا

Italy  

ودية منذ القرن مجاعة يه إذ كانت توجد فيها. اجلماعة اليهودية يف إيطاليا إىل الفترة الرومانية القدمية يعود تاريخ أعضاء
وكان أعضاء هذه اجلماعة يتحدثون اليونانية، . ميالدية 70الثاين قبل امليالد، قبل أن يقوم تيتوس دم اهليكل عام 

كتابات  ويرد ذكر اليهود يف األدب الالتيين ويف بعض. العصور الوسطى بالصبغة الالتينية ولكنهم اصطبغوا مع بداية
فلسطني ولكنها تأثرت حني قامت   اجلماعة اليهودية يف روما كثرياً مبا حدث يفومل تتأثر. املؤرخني الرومان

القرن الرابع امليالدي، فتحولت إىل مجاعة وظيفية وسيطة، وعرف وضع  اإلمرباطورية الرومانية بتبين املسيحية ديناً يف
واملرابني يف كثري من   واضطلعوا بوظيفة التجارأو حتت محاية األفراد،" أقنان بالط حتت احلماية امللكية  " أعضائها بأم

مثل البندقية (الدول البحرية اإليطالية /امليالدي بظهور املدن وتدهور وضعهم يف القرن العاشر. املدن اإليطالية مثل نابويل
  .اكمةاحل اليت كانت تتمتع بدعم السلطات) مثل اللومبارد والكوهارسني(املسيحية القوية  ، وبيوت املال)وجنوة

 
فهناك، أوالً، . بقية اجلماعات اليهودية يف الغرب ومع هذا، كانت للجماعة اليهودية يف إيطاليا خصائص فريدة متيزها عن

 ومل. لليهود يف داخل إيطاليا، كما استوعب أعضاؤها اللغة اإليطالية واحلضارة السائدة الوجود املستمر وغري املنقطع

مدينة إيطالية جيدون مدناً أخرى   ليهود إجنلترا أو فرنسا إذ كانوا حينما يطردون منيطرد يهود إيطاليا كما حدث
، كما حدث )الفرنسيني واألسبان(اإليطالية اخلاضعة حلكم األجانب  ومع هذا كانوا يطردون من املناطق. ترحب م
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الذي كان يسم  ماعة باالضطهاد أو التمييزومل تتسم احلياة اليومية ألعضاء اجل. خضعت حلكم األسبان ليهود صقلية اليت
ومن الطريف أن إيطاليا هي مركز . العموم احلياة يف العصور الوسطى، بل كانت العالقة مع السكان طيبة على وجه

بل إن حماكم التفتيش اليت تأسست يف روما مل . يف تنفيذ سياستها جتاه اليهود البابوية، ومع هذا مل تنجح السلطة البابوية
أعضاء اجلماعة اليهودية يف  ولذا، اندمج. تعقبها لليهود داخل إيطاليا حمموماً كما كان احلال أحياناً خارجها يكن

. 1200املعبد هي اإليطالية املطعمة بكلمات عربية منذ عام  حميطهم احلضاري الكاثوليكي، وأصبحت لغة العبادة يف

: الثالث األساسية ليا مجاعة مستقلة بذاا وال تصنف ضمن الكتل اليهوديةاجلماعة اليهودية يف إيطا ومن مث يعتبر أعضاء

  .املستعربة، وإمنا ينظَر إليها باعتبارها كتلة مستقلة اإلشكناز، والسفارد، ويهود العامل اإلسالمي وضمن ذلك اليهود
 

الذروة عام  وصلت حركة اهلجرة إىلكثرياً من أعضاء الكتل الكربى، فهاجر إليها اإلشكناز، حيث  اجتذبت إيطاليا
. 1492حركة اهلجرة ذروا عام  ، ووصلت1391وهاجر إليها السفارد بعد عام . ، واستقروا يف مشاهلا1400

وقد كانوا يكرهون . هؤالء على الفور بل احتفظ كل خبصائصه ومل يندمج. كما استقر بعض اليهود املستعربة يف صقلية
إىل اليهود  على حد قول ليو دي مودينا، ولذا كان يشار) أي املسلمني(حيني لليهود واألتراك املسي بعضهم بعضاً كراهية

األصليني كانوا أحياناً يستعدون السلطات  وبلغت العداوة درجة أن اليهود. أي األمم الثالث» تراي ناسيوين« بأم 
اعات اليهودية، وآخر تعبري عنه هو احلركة منط تكرر يف كل اجلم وهذا(على املهاجرين اجلدد ويطلبون طردهم 

النهضة، اندجمت  ولكن، بعد عصر). أسسها يهود الغرب املندجمون لترحيل يهود اليديشية بعيداً عنهم الصهيونية اليت
  .اجلماعات اليهودية كافة يف مجاعة واحدة واصطبغوا بالصبغة اإليطالية

 
مبحيطهم احلضاري، من بينهم عمانوئيل هارومي أي  ية والعربية متأثرين متاماًظهر بني يهود إيطاليا أدباء يكتبون باإليطال

يعرف أيضاً باسم عمانوئيل داجوبيو الذي كتب أشعاراً باإليطالية  والذي كان) 1330  1270(» الرومي«
باسم ليو هربايوس  روفوبعد عصر النهضة، ظهر عدد من الكُتاب من بينهم يهودا ابرابانيل املع. التوراة وتعليقات على

باإليطالية من أمهها حوار عن احلب وهو كتاب ينتمي إىل  أو ليو العرباين، وكان شاعراً وفيلسوفاً وعاملاً كتب عدة كتب
 وقد أحرز كتاب ليو العرباين شعبية غري عادية،. انتشرت إبان عصر النهضة يف أوربا اليت) قواعده وطرقه(كتب احلب 

  .تفترجم إىل عدة لغا
 

يف انصرافهم عن العقيدة اليهودية ويف تعديلها وإصالحها مبا  ويتجلى اندماج يهود إيطاليا الكامل يف حميطهم احلضاري
يزينه  فنجد أن معمار املعبد اليهودي يف روما كان يشبه معمار الكنائس، وكان. احمليطة م يتفق مع معايري احلضارة

باإليطالية تقليداً للمواعظ املسيحية  وكانت املواعظ تعطَى. يوانات واألشخاصمتثال نصفي ملوسى وصور للمالئكة واحل
احلاخامات يشريون يف مواعظهم إىل املؤلفني الكالسيكيني الوثنيني مثل  كما كان. ومتأثرة ا أكثر من تأثرها بالتلمود

اليهودية فيها على  تغين القصائد الدينيةبل كانت بعض املعابد . وترجم كتاب الصلوات إىل اإليطالية .أرسطو وشيشرون
اليهود يلبسون األقنعة ويتمتعون باحلريات املتطرفة اليت  وحتول عيد النصيب إىل الكرنفال اإليطايل، فكان. أحلان إيطالية

 .ويف مثل هذه املناسبات، كما كانوا يعرضون مسرحيات على النمط اإليطايل داخل اجليت كان يتمتع ا اإليطاليون
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وأصبح كثري من نساء اليهود إما  .وانتشرت احلرية اجلنسية بينهم، وزاد عدد األطفال غري الشرعيني والزجيات املُختلَطة
وحىت نبين مدى انتشار اإلباحية بني أعضاء اجلماعة، ميكن أن  .عشيقات ألعضاء النخبة احلاكمة املسيحية أو عاهرات

رفعت  ومع هذا كان عدد القضايا اليت. ء اجلماعة فيها ال يزيد على مائة أسرةكان عدد أعضا نشري إىل فلورنسا اليت
األخالقي واآلداب، وسبع عشرة قضية هلا  ضدهم مثان ومثانون قضية من بينها أربع وثالثون قضية هلا عالقة بالسلوك

. ك حاالت مل يتم اإلبالغ عنهاتبني الصورة احلقيقية، إذ توجد وال ش والبد أن هذه اإلحصاءات ال. صلة باملقامرة

األمناط االجتماعية  بأن اتمع اليهودي الصغري يف إيطاليا كان انعكاساً كامالً للمجتمع الكبري، كما أن وميكن القول
  .تلك السائدة يف اتمع واألخالقية السائدة بني اجلماعة اليهودية مل ختتلف كثرياً عن

 
الكنيسة الكاثوليكية، فُرض على اليهود يف روما مالزمة اجليتو  ملضاد الذي قامت به، وبداية اإلصالح ا1545ومع عام 

املؤلفون اليهود يف  ولكن، مع هذا، استمر. »فترة اجليتو«ويطلَق على هذه الفترة ). ميزة يتمتعون ا بعد أن كان اجليتو(
ؤلفني اليهود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يعده امل ومن أهم. وضع مؤلفام الدينية والدنيوية بالعربية واإليطالية

غريب  ولكن يالحظ أن هذه املؤلفات ليست هلا أمهية كبرية من منظور. املكتوب بالعربية بعض املؤرخني مؤسس األدب
  .أو إنساين عام

 
يطهم احلضاري، ومن مث كان موقفهم يف إيطاليا كانوا جزءاً من حم ومما تقدم، ميكن القول بأن أعضاء اجلماعة اليهودية

. واإلصالح غريبة عليهم كما مل تكن مثُل التنوير. احلاخامية موقفاً نقدياً، موقف من ينظر إليها من اخلارج من اليهودية

  .عميقاً فيهم ألا مل تكن متثل شيئاً جديداً ولذا، فحينما ظهرت حركة التنوير يف أملانيا، مل تترك أثراً
 

اليهود مع  وأُلغيت حقوق. 1796أعضاء اجلماعة أثناء حروب الثورة الفرنسية ابتداًء من عام  ذه الفترة بإعتاقانتهت ه
وظهرت حركة تنوير  .(1870  1840(سقوط نابليون، ولكنها تأكدت مرة أخرى مع تأسيس إيطاليا املوحدة 

ومل يتأثر . اق اليهود، تزايدت معدالت اندماجهم يف اتمعإعت ومع تزايد. يهودية يف إيطاليا، من أقطاا حاييم لوتساتو
الصهيوين، وكان  بوصول موسوليين والفاشيني إىل السلطة إذ أن موسوليين كان متعاطفاً مع املشروع هذا الوضع كثرياً

 .شيةمشروعه االستعماري بل يف خدمة الفا يتصور أن بوسعه حتويل اليهود إىل عنصر ممالئ له يوظفه يف خدمة
 

، وبلغ سبعة وثالثني ألفاً عام 1800 عام 31.400، و1600وعشرين ألفاً عام  وبلغ عدد يهود إيطاليا واحداً
بعد  ولكن عددهم أخذ يف التناقص.  ستة وأربعني ألفا1931ً، وبلغ عام 1901 عام 42.963إىل  ، زاد1840

تزايدت معدالت   يف األلف، كما5.28كان عدد اليهود يتناقص مبعدل ) 1935  1931(ذلك، ففي الفترة 
يهود إيطاليا اخنفض إىل مخسة وثالثني ألفاً عام  ويذكر روفائيل باتاي أن عدد. االندماج والتنصر والزواج املُختلَط

 مهاجر، وبذلك ارتفع 26.300ومع هذا، انضم إليهم . يهودياً إيطالياً 29.117، مث وصل العدد إىل 1939
 ، ووصل إىل مخسة وثالثني ألفاً عام27.705 حنو 1956وبلغ العدد عام . ألربعينياتيف ا 55.417العدد إىل 

  من جمموع السكان البالغ عددهم1992 عام 31.000وتناقص عدد اليهود حىت وصل إىل  .1967
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ة الوظيفي واملهين عن بقي ومعظم يهود إيطاليا مركزون يف روما وميالنو، وال خيتلف بناؤهم. نسمة 57.826.000
من عمال الياقات البيضاء، % 52.2جتاراً، و منهم% 34.3، كان 1931ففي عام . اجلماعات اليهودية يف أوربا

املُختلَط بينهم مرتفعاً للغاية، كما ال تزال معدالت االندماج والعلمنة آخذة  وال يزال معدل الزواج. مهنيني% 10.8و
اإلحجام عن اإلجناب وتناقُص اخلصوبة،   املدن، وكل هذا يعين تزايدواجلماعة اليهودية مجاعة مسنة تعيش يف. التزايد يف

  .األمر الذي يؤدي إىل موت الشعب اليهودي
 

ويترأس اجلماعة اليهودية من . اليهودية اإليطالية واملنظمة اليت تنظم أعضاء اجلماعة اليهودية يف إيطاليا هي احتاد اجلماعة
املعابد  وأغلبية املعابد اليهودية سفاردية، إال إنه يوجد عدد قليل من. والس احلاخامي الناحية الدينية كبري احلاخامات

 .األرثوذكسية اإلشكنازية

 

  "ظهور يهود اليديشية"بولندا قبل التقسيم : الباب الثامن

 

  يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا

Yiddish or Eas t European Jews  

املصطلح األخري هو  وهذا. »يهود شرق أوربا«دمه يف معظم األحيان بدالً من مصطلح مصطلح نستخ» اليديشية يهود»
مصطلح مطاط غري حمدد ولكنه يشري عادةً إىل  املصطلح الشائع يف الدراسات اليت تتناول اجلماعات اليهودية، وهو

املعروفة  فق بالضرورة مع احلدود السياسيةولذا، فهو ال يت). يف بولندا وروسيا(أملانيا،  اجلماعات اليهودية املوجودة شرق
وأصل املصطلح أملاين، . وتشيكوسلوفاكيا مبنطقة شرق أوربا يف الوقت احلايل واليت تضم، على سبيل املثال، رومانيا

وقد انتشر . إىل الغرب، أي غرب أوربا، وأم خيتلفون عن يهود الشرق ويعبر عن إحساس يهود أملانيا بأم ينتمون
  .التاسع عشر وبداية حركة القومية السالفية صطلح مع القرنامل

 

الذي استخدمه يهود إجنلترا، من السفارد وغريهم، لإلشارة إىل » اليديشية يهود«وحنن نفضل استخدام مصطلح 
ثاين عشر، إىل القرن ال ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود العامل، وتعود أصوهلم. اجلدد من روسيا وبولندا املهاجرين

مع التجار األملان، واستوطنت بولندا بدعوة من  مع حروب الفرجنة، حني بدأت اجر مجاعات من اليهود األملان،
وقد دخلت على لغتهم األملانية بعض الكلمات . معها لغتها وثقافتها األملانية حكامها لتشجيع حركة التجارة ومحلت

واقع األمر هلجة أملانية  عربية حىت أصبح يشار إليها باللغة اليديشية، وهي يفوالعربية، مث كتبوها باحلروف ال السالفية
الثقافية األساسية اليت محلوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا  وأصبحت هذه اللهجة، اليت يقال هلا لغة، مستهم. وحسب
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 ، أي تشتت أو»سبورا اخلزريةالديا«كوستلر إىل أن أصل يهود اليديشية ما يسميه هو  ويذهب آرثر. كانت التسمية

  .انتشار يهود اخلزر واستقرار أعداد منهم يف شرق أوربا

 

 إىل تقسيمات فرعية مثل يهود البوالك والليتفاك واجلاليسيانر، وهي كلمات يديشية تعين وينقسم يهود اليديشية

ومثة اختالفات دقيقة بني األنواع الثالثة  ).اكانت جاليشيا وليتوانيا أجزاء من بولند. (»البولندي والليتواين واجلاليشي»
وخصوصية يستمدها أعضاء اجلماعة اليهودية من وجودهم داخل التشكيل  هلا دالالا، ولكن هناك وحدة أساسية

. معينة البولندي بوصفهم مجاعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف املال والتجارة ومبهن وحرف السياسي احلضاري

حىت ) أحضرا معها من وطنها األصلي، وهو أملانيا اليت(فية عادةً ما حتتفظ بعزلتها وبسماا اإلثنية واجلماعات الوظي
 وكان يهود شرق أوربا يتحدثون اليديشية يف وسط. اتمع التقليدي اليت وفدت إليه يتسىن هلا االضطالع بوظيفتها يف

وقد عاشوا يف . وسط يؤمن باملسيحية مميزة، ويؤمنون باليهودية يفيتحدث إما البولندية وإما األوكرانية، ويرتدون أزياء 
ولكن عقيدم اليهودية . يديشية معزولة نسبياً عن عامل األغيار وفرت هلم تربة يهودية» شتتل«مدن صغرية تسمى 

الدينية املختلفة اليت  اهلرطقاتعناصر صوفية بتأثري القبااله وبتأثري املسيحية األرثوذكسية الشعبية و نفسها، بدأت تدخلها
  .وجدوها بني الفالحني السالف

 

إىل عامة الشعب  املستوى املعيشي ليهود اليديشية حىت بداية القرن الثامن عشر، كان مرتفعاً قياساً ومما جيدر ذكره أن
يف مستواهم املعيشي سوى وكان ال يفوقهم . بولندا من الفالحني واألقنان، بل إىل أعضاء الطبقات الوسطى اهلزيلة يف

ولكن . النخبة الثرية بني اليهود كانت تعيش يف مستوى اقتصادي يفوق صغار النبالء بل إن). شالختا(النبالء البولنديني 
  .ذلك التاريخ، ونتيجة حتوالت عديدة، أخذ مستواهم االقتصادي ينحدر بعد

 

اليت 1648 ٬ ارج كانت أوالها هجمات مشيلنكي عامتماسك يهود اليديشية لعدة هجمات وضربات من اخل وتعرض
  1772يف الفترة ) األول والثاين والثالث) بدأت تخلخل وضع اجلماعة اليهودية، مث كانت الضربة الثانية تقسيم بولندا

ية بوصفها وحدة سياسية مستقلة، وبتقسيمها بني اإلمرباطورية الروس 1795  والذي انتهى باختفاء بولندا عام1795
  .اليديشية وكانت األراضي اليت ضمتها روسيا تضم أكرب عدد من يهود). بروسيا(النمساوية وأملانيا  واإلمرباطورية

 

ومع هذا، بدأت تظهر فيها، بتشجيع من . زراعية متخلفة وكانت البالد الثالثة اليت اقتسمت بولندا فيما بينها بالداً
  ورغم ضعف النظام اإلقطاعي، فإن األرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام.حنو التصنيع امللكيات املطلقة، اجتاهات
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يف األوضاع االجتماعية،  وشهدت هذه الفترة حركة حترير األقنان يف روسيا، األمر الذي أدى إىل خلل. السلطة
ماعية وإىل ظهور توترات أدى إىل زيادة الصراعات االجت وخصوصاً أن الرقعة الصاحلة للزراعة مل تكن واسعة، وهو ما

 ومع تركز أعضاء اجلماعة اليهودية يف صناعة. ازداد بؤس الفالحني وزاد تعاطيهم للخمور وقد. بني النبالء والفالحني

باعتبارهم مسئولني عن بؤس  اخلمور، وجدوا أنفسهم يف مركز األزمة االجتماعية، وأشارت أصابع االام إليهم
بولندا وسكاا اليهود فيما بينها، حيكمها حكام مطلقون   البالد الثالثة، اليت اقتسمتوقد كانت حكومات. الفالحني

 ، فتبنت هذه احلكومات)بروسيا، وجوزيف الثاين يف النمسا، وكاترين الثانية يف روسيا فريدريك الثاين يف(مستنريون 

وكان اهلدف هو . نافعني  نافعني وغريفتم تقسيمهم إىل. مقياس مدى نفع اليهود وإمكانية إصالحهم وتقليل عزلتهم
وارتبطت هذه العملية بعملية . أو منع زيادة عددهم إصالح اليهود، وزيادة عدد النافعني بينهم، وطرد الضارين منهم

  .سوى النافعني إعتاق اليهود، فلم يكن يعتق منهم

 

ا مجيعاً اليت تدور حول مفهوم الشعب العضوي العضوية فيه ومن السمات املشتركة األخرى هلذه البالد ظهور القوميات
 األقليات وال تفتح أمامها فرصة االندماج، كما حدث يف إجنلترا وفرنسا وغرب أوربا ، وهي قوميات تنبذ)فولك(

واهلوية، حسب تصورها، ليست  فالقوميات العضوية تنكر إمكانية حتول اإلنسان واندماجه إذ أن الشخصية. بشكل عام
  .ا موروثة، وتكاد تكون بيولوجيةمكتسبة وإمن

 

عكس البريوقراطيات التابعة هلا، اليت كانت  وتتميز الدول الثالث بأن الدولة املركزية فيها كانت مطلقة ومستنرية على
ولذا، فحينما . باألحقاد ضد األقليات، وخصوصاً يف ظروف التحول االجتماعي متخلفة وغري مستنرية باملرة ومليئة

  .لدولة إصالح اليهود بإصدار قرارات كانت البريوقراطية تعوق تنفيذ هذه القراراتا حاولت

 

متر فيها بأخطر أزماا الداخلية ابتداًء من  ولقد تلقَّى يهود اليديشية هذه الضربات من اخلارج، يف مرحلة كانت اليهودية
 امل اليهودي، وظهرت احلركة الفرانكية واحلسيدية اليتالشبتانية الكربى أرجاء الع فقد رجت املناظرة. القرن الثامن عشر

كانت التوترات  ونشب صراع حاد بني احلسيديني واملتنجدمي، كما. حتدت سلطة مؤسسات اليهودية احلاخامية
  .االجتماعية على أشدها داخل اجلماعة
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اليديشية، إذ  لعامل الغريب، وخصوصاً يهوداألوضاع السيئة، االنفجار السكاين الذي حدث بني يهود ا ومما أدى إىل تفاقم
يهود الغرب يتزايدون، بل كانوا  وحيث مل يكن.  ستة أضعاف1935  1850زاد عدد يهود العامل، يف الفترة 

 .اليديشية كانت يف واقع األمر أكثر من ستة أضعاف آخذين يف التناقص، فإن نسبة الزيادة بني يهود

 

واستغرقت  .د اليديشية وخصوصيتهم يف التداعي ابتداًء من منتصف القرن التاسع عشروحدة يهو ولكل ما تقدم، بدأت
باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج  وانتهت) امتدت حىت منتصف القرن العشرين(هذه العملية مرحلة زمنية طويلة 

ة وظيفية وسيطة يف اتمع الروسي حضارياً واقتصادياً وتحوهلم من مجاع أعضاء اجلماعات اليهودية يف جمتمعام
وهذه املرحلة الزمنية هي  إىل أعضاء يف الطبقات الوسطى وغريها من الطبقات يف اتمعات اليت ينتمون إليها، والبولندي

  .يهود شرق أوربا بالدرجة األوىل يف واقع األمر مرحلة املسألة اليهودية اليت كانت مسألة

 

 ؛ ذهب 2.750.000، فبلغت حنو 1914  1881وخصوصاً يف الفترة   اليديشية،هاجرت أعداد كبرية من يهود
 100و  ألفا إىل األرجنتني،115 ألف إىل إجنلترا، و200أوربا، وخصوصاً أملانيا وفرنسا، و  ألفاً إىل350منهم 

وهم بذلك يكّونون . الواليات املتحدة إىل%) 85أي حوايل ( ألفاً إىل جنوب أفريقيا، ومليونان 40ألف إىل كندا و
وأدى . تضم مجاعات يهودية صغرية جداً قبل وفود يهود اليديشية األغلبية الساحقة من يهود تلك البالد اليت كانت

  .معدالت معاداة اليهود نظراً لتخلفهم ومتيزهم الوظيفي واإلثين وفودهم إىل زيادة

 

الصهيونية يف إجنلترا يف  ا، األمر الذي أدى إىل طرح الفكرةرد الفعل العنصري يف أملانيا وفرنسا وإجنلتر ومن هنا كان
قام هرتزل بزيارته األوىل إىل إجنلترا ملناقشة موضوع . فشرقها بداية األمر، مث بقية دول غرب أوربا ومنها إىل وسطها

املتحدة اليت  لوالياتأما يف ا. التخلص منهم أو حل مسألتهم، ويف هذا املناخ ولد وعد بلفور يهود اليديشية وكيفية
. جماالت للعمل، ولذلك مل حتدث توترات اجتماعية هاجر إليها املاليني، فكانت توجد أمام املهاجرين من يهود اليديشية

وكان يهود اليديشية العنصر اليهودي . الغالب بني أعضاء اجلماعة اليهودية هناك وقد تزايد عددهم حىت أصبحوا العنصر
هم أيضاً العنصر الغالب يف  وغين عن القول أن يهود اليديشية كانوا. اطورية النمساوية ارية وأملانيايف اإلمرب الغالب

  .مثل يهود جورجيا ويهود اجلبال االحتاد السوفييت حيث كانت توجد مجاعات يهودية أخرى
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 أما. يشية واختفت املسألة اليهودية معهمالثالثينيات من هذا القرن، واختفى يهود اليد اختفت اليديشية تقريباً مع اية

السوفييت إىل إسرائيل والواليات  ومن هنا يشار اآلن إىل املهاجرين اليهود. أبناؤهم وأحفادهم فتم دجمهم يف جمتمعام
  .كما أم روس من الناحية الثقافية  ألن معظمهم يتحدث الروسية،» الروس«املتحدة بأم 

 

احلركات اإلصالحية يف العقيدة اليهودية، أو بني أعضاء اجلماعات اليهودية،  ة بالذكر أن مجيعومن املالحظات اجلدير
فحركة التنوير كان . والنمسا مصدرها دائماً وسط أوربا داخل صفوف اليهود الذين يتحدثون األملانية يف أملانيا كان

يهودية يف أملانيا، كما أن الصهيونية نفسها، يف وكذا علم ال وظهرت اليهودية اإلصالحية. زعيمها مندلسون األملاين
 وكانت اللغة. طرحها كل من موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل محل لواءها أملان أطروحاا األوىل اليت

كانت متركزة يف شرق أوربا، فإن هذه  ونظراً ألن الكثافة البشرية اليهودية. الرمسية للمؤمترات الصهيونية هي األملانية
فكرية إىل أن تصل ليهود اليديشية الذين كانوا حيولوا إىل  األفكار واحلركات الفكرية كانت تظل جمرد أطروحات

كانت  فالقيادات والزعامات. ويظهر هذا يف تاريخ كل من حركيت التنوير والصهيونية. حقيقية حركات سياسية وثقافية
يستولون عليهما بالتدريج، وظهرت حركة   من يهود اليديشية بدأوايف البداية من أصل أملاين، لكن املفكرين والزعماء

قومية «دعا إليها دبنوف منطلقاً من مفهوم اصطالح ) التعبري إن صح(تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية 
أصبح هلم ما  القومية اليديشية تصدر عن جتربة يهود اليديشية يف أواخر القرن التاسع عشر، حني وفكرة. »الدياسبورا

داخل احلضارتني الروسية والبولندية إبان مرحلة  يشبه اهلوية القومية املستقلة اليت استمدوها من وجودهم يف وضع معين
وسيطة إىل أن مت دجمهم وصهرهم،وهي مرحلة اتسمت بتعثُّر عملية التحديث يف  االنتقال من وضعهم املتميز كجماعة

وجود كتلة بشرية يهودية  د تكون فريدة يف تواريخ اجلماعات اليهودية، ويتمثل تفردها يفوهي جتربة تكا. أوربا شرق
  .لغة خمتلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه تتحدث) منطقة االستيطان(ذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة 

 

 االحتاد السوفييت منطقة بريوبيجان،وحينما أسس . الوضع الطبقي وشبه القومي املتميز وظهر حزب البوند ليعبر عن هذا

وثقافتها، واختفاء أية معامل  فإنه كان يتحرك يف إطار القومية اليديشية، ومل تنجح التجربة بسبب اختفاء اليديشية
  .للخصوصية اليديشية

 

هذا  وظل. 1913فقد تولت العناصر اليديشية قيادا ابتداًء من املؤمتر احلادي عشر عام  أما فيما يتصل بالصهيونية،
كما أنه يشكل ما يسمى . فيها العنصر هو املهيمن حىت إعالن الدولة الصهيونية، وتكون منه عصب النخبة احلاكمة

ما عدا كومنولث الدول (تعداد يهود شرق أوربا يف الوقت احلايل  ويبلغ. ، ومن صلبه جاء جيل الصابرا»احلرس القدمي«
دعاة ) وألول مرة يف التاريخ احلديث يزيد عدد يهود غرب أوربا. 88.600)  سابقاًالسوفييت املستقلة، أي االحتاد
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 أما 1.036.300أوربا يبلغ عددهم  فيهود غرب) املادة البشرية االستيطانية(عن يهود شرقها ) الصهيونية التوطينية
 .868.400فهو  )وضمن ذلك كومنولث الدول املستقلة(يهود شرق أوربا 

 

 با يهود شرق أور

Eas t European Jews  

  .»يهود اليديشية«: انظر

 

  بولندا حتى القرن السادس عشر

Poland, to the Sixteenth Century  

الليتوانية  مستقرة لعدة أسباب من بينها موقعها اجلغرايف بني القبائل األملانية والقبائل كانت حدود بولندا عرب تارخيها غري
، بل على حدود الدولة العثمانية يف )وروسيا أملانيا والنمسا( احلدود بني ثالث دول عظمى مث إا واقعة على. والسالف

عوائق طبيعية حتيط ا، وكوا أساساً أرضاً مستوية جيعلها عرضة للغزوات  كما أن غياب أية. اية القرن السابع عشر
نسبة مئوية كبرية تصل  غري البولندية كانت تشكلومل يكن العنصر السكاين يف بولندا متجانساً، فالعناصر  .املستمرة

ويالحظ . العامل الغريب اليت تتسم بتجانسها السكاين الشديد وبولندا، بذلك، فريدة بني دول. أحياناً إىل أكثر من الثلث
 الفتح قبل السياسي العاصف وكذلك موقعها كمعرب وساحة للصراع بني القوى جيعالا تشبه فلسطني أن تاريخ بولندا

  .بولندا إال بأخذ كل هذه العناصر يف االعتبار وال ميكن دراسة تاريخ اجلماعة اليهودية يف. اإلسالمي من بعض الوجوه

 

 مستقرة، فإن مصطلح يهود بولندا نفسه غري واضح، فهو مصطلح فضفاض للغاية له معنيان وإذا كانت حدود بولندا غري

  :أساسيان

 

، وهي األجزاء األساسية يف )كراكوف(والصغرى  )بوزنان( الذين يقطنون بولندا الكربى اليهود:  املعىن الضيق 1
  .بولندا

 

  .وليتوانيا املتحدة اليهود الذين كانوا يعيشون يف املنطقة الشاسعة اليت كانت تضمها مملكة بولندا : املعىن الواسع 2
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وقعوا حتت احلكم الربوسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولندا،  وبالتايل، فإن هذا املعىن األخري يشري إىل اليهود الذين
  .»يهود اليديشية«وهو، ذا املعىن، مرادف تقريباً ملصطلح . سنأخذ به وهذا هو التعريف الذي

 

: ، وهم»البوالك«باليديشية  يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يشار إىل أقسام ثالثة أساسية منهم ومل

وهم يهود . »اجلاليسيانر«كانت معظم القيادات الصهيونية منهم، و وهم يهود ليتوانيا الذين» الليتفاك«يهود بولندا، و
  .جاليشيا

 

 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق 966ويعد عام  .ويعود تاريخ بولندا إىل القرن العاشر حني قامت أسرة بياست بتوحيدها
 حىت ال 990وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية يف روما عام . املسيحية يهف) 992  963(مايسكو األول 

  .للكنيسة األملانية ختضع

 

. تدمريها متاماً، كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها  إىل1242  1241وأدى الغزو التتري لبولندا يف 

بناء  حدا، مع بداية القرن الثالث عشر، وبدأت حركة إلعادةمن أراضيها، ولكنها استعادت و وفقدت بولندا كثرياً
. بناء سبع وأربعني مدينة جديدة ، مت)1370  1333(ففي حكم كاسيمري الثالث  األعظم . االقتصاد وتشييد املدن

ولذا، يشار إىل . شيدت قالع حجرية للدفاع عن املدن وأقيمت يف املدن مبان حجرية على النمط القوطي، كما
 وقد عين كاسيمري حاكماً ملكياً لكل مقاطعة. »وجد بولندا خشباً وتركها حجراً  » اسيمري يف التاريخ البولندي بأنهك

، وظل هذا »فويفود» ويسمى بالبولندية٬ «Starosta Capitanus ستاروستا كابيتانيوس«يسمى بالالتينية 
 Ius إيوس بولونيكم(وصنفها يف القانون البولندي  ري القواننيومجع كاسيم.  عاما470ًأهم املناصب اإلدارية مدة 

Polonicum) والقانون التيوتوين (إيوس تيوتونيكم Ius Teutonicum).  وكان األول يطبق على النبالء
كاثوليك وأملان  ووسع كاسيمري أطراف مملكته، وأصبحت إمرباطورية تعددية تضم بولنديني. املدن والثاين على سكان

األرثوذكس والفلمنك واليهود واألرمن والتتر املسلمني  ، كما ضمت)سكان أوكرانيا، أو روثينيا، األصليون(ثينيان ورو
كبرياً من الديانات  كانوا من أصل خزري ويتحدثون التركية، أي أن السكان كانوا يتبعون عدداً واليهود القرائني ممن

» ملكاً « حينما توجت يادفيجا  (1572  1386( ياجيلون وتأسست أسرة. وكانوا يتحدثون اثنىت عشرة لغة

وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة . الوثين الذي اعتنق املسيحية بعد موا  وتزوجت من دوق ليتوانيا1384لبولندا عام 
وتعد . صليحجمها األ مالكتني ولكنها مع ذلك أدت إىل حتويل بولندا إىل دولة كبرية بلغت أربعة أضعاف بني أسرتني

وأدى االحتاد إىل محاية بولندا من . سكانية جديدة إمرباطورية ياجيلون أكثر تعددية من سابقتها إذ ضمت عناصر
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 وقد ضمت بولندا. أيضاً االشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا هجمات التتار، ولكنه كان يعين

حدودها من حبر البلطيق إىل البحر  ، وأكدت سيادا على دوقية مولدافيا، وامتدتوبودوليا) جاليشيا(روسيا احلمراء 
، أصبحت بولندا معرباً 1453القسطنطينية يف يد القوات العثمانية عام  ومع سقوط. »من البحر إىل البحر«األسود، أو 

تربط بني  ثرياً من األار اليتبني الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي، وخصوصاً أا كانت تضم ك أساسياً للتجارة
  .جتارة أوربا الدولية وبذلك سيطرت بولندا على. أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل انتقال السلع

 

غري معروف على وجه الدقة، هل جاءوا من أملانيا وبوهيميا أم  لكن مصدرهم. عاش اليهود يف بولندا منذ القرن التاسع
أن معظم  ية وكيف؟ واألرجح أن بعض يهود اخلزر انضموا إليهم، بل ويذهب آرثر كوستلر إىلالبيزنط من اإلمرباطورية

وتدل النقوش العربية اليت ظهرت . التجار وكان املستوطنون األوائل من. يهود بولندا، يف واقع األمر، من أصل خزري
  .املال على بعض العمالت على مدى أمهيتهم يف عامل

 

ويف حماولتهم إعادة . بعض املناطق من سكاا ي احلقيقي يف بولندا بعد الغزو التتري الذي أفرغويبدأ الوجود اليهود
األمر الذي (جتار أملانيا على اهلجرة لتأسيس مدن تتبع قانون ماجدبرج األملاين  تعمري بلدهم قام ملوك بولندا، بتشجيع

املهاجرين األملان جتار يهود  وكان من بني. القانونوأُصدرت هلم املواثيق حسب هذا ) يعين استقالهلا النسيب كان
ومما شجع . والتلمود والطقوس اإلشكنازية يف العبادة) فيما بعد اليت أصبحت اليديشية(هاجروا ومعهم لغتهم األملانية 

تجار، وتحوهلم ك بولندا، تدني وضعهم يف أوربا الغربية إبان حروب الفرجنة، وفقدام وظيفتهم اليهود على اهلجرة إىل
يف أوربا الذي ال يتوقف فيه حق املواطنة على االنتماء  كما أن بولندا كانت البلد الوحيد تقريباً. إىل مرابني وجتار صغار

 ميثاق« يعرف باسم 1264وقد أصدر بوليسالف التقي ميثاقاً عام . يف بقية أوربا إىل الكنيسة، كما كان احلال

االقتصادي والثقايف بينهم وبني  القانونية ألعضاء اجلماعة اليهودية وحتديد إطار التعامللتنظيم األحوال » كاليسكي
امليثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل اجلماعة اليهودية، إذ كان على  وكان هذا. املسيحيني، وكذلك محايتهم ومحاية أمالكهم

. بوهيميا وار منحت ألعضاء اجلماعة يف وسط أوربا يفالثاين دوق النمسا واملواثيق املماثلة اليت  منط ميثاق فريدريك

االجتار وحرية التقاضي، كما حرم اام اليهود بتهمة  وضمن هلم امليثاق حرية اإلقامة يف أي مكان واحلرية الدينية وحرية
  به يهود روسيا حبيث أصبح يتمتع1334كاسيمري الثالث بتوسيع نطاق هذا امليثاق عام  مث قام. الدم دون سند قوي

من اخلدمة العسكرية، ومل يكن  وأُعفي اليهود. وسائر يهود اململكة) 1388(البيضاء وبولندا الصغرى مث يهود ليتوانيا 
يتعني عليهم دفع ضريبة إضافية نظري ذلك، وهو الوضع الذي  عليهم تزويد اجلنود باملؤن يف زمن احلرب، ولكن كان

 الة التقاضي، مل يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة قضائية عليهم، إذ كانوا خاضعنيويف ح .استمر حىت تقسيم بولندا

بنفسه بوظيفة قاضي اليهود،  وكان احلاكم امللكي يضطلع). فويفود(للملك مباشرة من خالل وكيله أي احلاكم امللكي 
مجاعة متماسكة، وطبقة اجتماعية منفصلة القوانني تفترض أن اليهود  وكل هذه. أو يعين أحد النبالء للقيام ذه املهمة
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الضرائب  األخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات املالية، وخصوصاً مجع عن كل الطبقات
امللكي برغم أن هذا املصطلح نفسه مل يكن  ومعىن هذا أن أعضاء اجلماعة اليهودية أصبحوا أقناناً للبالط. واإلقراض
 .مستخدماً

 

يشتغلون  وتوجد إشارات إىل أم كانوا. اليهودية نتيجةً لذلك دوراً مهماً يف اقتصاد بولندا عب أعضاء اجلماعةول
االقتصاد النقدي والتجاري، فكانت  ولكن دورهم األساسي كان يف تطوير. بالزراعة وأم امتلكوا الضياع وأداروها

املاشية واحلبوب واجللود : يصدرون احملاصيل الزراعية احمللية مثل معظم التجارة الداخلية والدولية يف يدهم، وكانوا
واحلرير  التوابل واألصباغ: القنب، وكانوا يستوردون السلع املصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل واألخشاب وخيوط

انية ومدن شبه جزيرة القرم والدولة العثم كما احتفظوا بعالقات جتارية نشيطة مع أملانيا. واملنسوجات القطنية من الشرق
 للنبالء يف التجارة الدولية أو وكالء هلم، وأصبحوا ملتزمني جبمع الضرائب، كما وكانوا إما منافسني. وجنوا والبندقية

كما كان . الوظيفة حكراً عليهم ومع هذا، مل تكن هذه. وكان اإلقراض بالربا من أهم وظائفهم. استأجروا مناجم امللح
من قبيل (اليهود يف بولندا درجة أن أحد احلاخامات فسر امسها  وقد بلغ ازدهار. هود جزارون وخياطونيوجد بني الي

  .»هنا ستستريح«، أي »بوه لني«إن بولندا بالعربية هي : فقال )اللعب باأللفاظ

 

تحوهلم إىل طبقة ثالثة هلا  أعضاء اجلماعة اليهودية، ومتتعهم حبماية التاج، وتنظيمهم كجماعة جتارية، إىل أدى استقالل
ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس . التجارية واملالية نشاطها وحيويتها ووجودها امللحوظ يف كل ااالت

منها، كما  اجلماعة اليهودية، وخصوصاً أم كثرياً ما كانوا جيدون ثغرات يف القانون يتسللون مع التجار من أعضاء
كما كان التجار . عملية التصدير واالسترياد شبكة اتصاالت بتجار آخرين خارج بولندا، األمر الذي يسر هلمكانت هلم 

الوقاحة يف عملية التسويق، فكانوا ال يتورعون عن الذهاب إىل منازل الزبائن،  اليهود يتسمون باجلسارة اليت تقترب من
املواد اخلام اليت حيتاج إليها  كما كانوا حيتكرون بعض. تاجر حيترم نفسههذا يعد أمراً مشيناً حينذاك ال يليق ب وكان

وأدى هذا الوضع إىل ظهور التوترات بينهم . املنتجة حملياً احلرفيون، ويستوردون من اخلارج سلعاً أرخص من السلع
اليهودية، كما أن  اق التجارةفحاول التجار األملان والبولنديون احلد من نط. األخرى يف اتمع وبني معظم الطبقات

كما أن الكنيسة . من عدد البيوت اليت ميكنهم تملُّكها البلديات كانت تقف ضد توسيع حدود اجليتو، كما حدت
وتدنيس  وانعكس ذلك الصراع يف شكل توجيه اامات الدم. بعزهلم عن اتمع املسيحي الكاثوليكية كانت تطالب

اهلجمات، وخصوصاً يف األماكن اليت  ، تعرض التجار يف بعض املدن لبعض1454يف عام و. خبز القربان إىل اليهود
 ومن كراكوف بعد ذلك بفترة 1483احملليني، مث طُردوا من وارسو عام  كانوا ميثلون فيها منافسة اقتصادية للتجار

  .وجيزة
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قُدرت هلا السيطرة يف مراحل الحقة على   اليت)شالختا(ويالحظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طبقة النبالء البولنديني 
 ولكن السلطة املركزية امللكية جنحت يف. أعضاء اجلماعة اليهودية ارتباطاً كامالً احلياة السياسية يف بولندا وارتبط ا

ة، يرتبطون كجماعة وظيفية وسيط وألن اليهود،. هذه املرحلة يف تأكيد نفسها والسيطرة على بولندا واتمع البولندي
 للتاج يف هذه الفترة وأن عالقتهم بالنبالء كانت أحياناً كثرية تتسم دائماً بالطبقة احلاكمة، فإننا جند أم كانوا تابعني

 .بالعداء

 

  بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق

Poland, from the Sixteenth Century to the Upris ing of the Cossacks  

 16عدد اليهود اإلمجاىل فيها  وبلغ. يوجد يف بولندا وليتوانيا يف اية القرن اخلامس عشر حنو ستني مجاعة يهودية نكا

  1501(حتسن وضعهم حينما اعتلى امللك ألكسندر  وقد.  آالف يف القرى3 ألفاً يف املدن و13ألفاً، منهم 

ويف العام الذي . 1506عله جزءاً من قوانني بولندا عام الثاين لليهود وج العرش، فبعث ميثاق بوليسالف) 1506
  .وحيداً للتشريع مصدراً) سييم(على امللك أن يقبل أن يكون الربملان ) شالختا(النبالء البولنديون  سبقه، فرض

 

 ليتوانيا، انتشرت الربوتستانتية يف بولندا األمر ملك بولندا ودوق) 1548  1506(وحتت حكم سيجسموند األول 

واستمر سيجسموند يف سياسة تشجيع التجارة، فأصدر مراسيم تؤكد . والتسامح الذي أدى إىل خلق جو من التعددية
أعضاء اجلماعة  حقوق) 1572 - 1548(وأكد سيجسموند الثاين . اليت حصل عليها أعضاء اجلماعة اليهودية املزايا

كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون يف األمور املالية،  عمال املاليةاليهودية، وزادت أمهية الدور الذي كانوا يلعبونه يف األ
  .وكان منهم عدد كبري من األطباء

 

امللك، فكانوا حيصلون منه على املزايا  وكان أعضاء اجلماعة اليهودية حىت ذلك التاريخ يعتمدون اعتماداً كامالً على
وكانت جمالس القهال . ماية من بطش الطبقات املعادية هلميزودهم باحل واالمتيازات ويتبعونه بشكل مباشر، وكان هو

إطار  تنظيمها يف وازدادت قوة القهال االقتصادية ومت. الذي مارس اليهود من خالله اإلدارة الذاتية اإلطار التنظيمي
ع أعضاء اجلماعة وأدى وض. مع املدن البولندية جمالس البالد األربعة، وهو ما أدى إىل زيادة مقدرا على التنافس

النبالء  امللك، إىل زيادة التوتر بينهم وبني الكنيسة وطبقات اتمع األخرى سواء طبقة اليهودية املتميز، بقرم من
سيجسموند الثاين، حتولت بولندا  ويف منتصف القرن السادس عشر، بعد موت. أو سكان املدن أو الكنيسة) شالختا(

وكانت معظم القرارات . برملان يضم كل النبالء وال يرث أبناؤه العرش خب فيها امللك من قبلينت» مجهورية ملكية«إىل 
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ظهور امللكيات املطلقة يف  وتزامن هذا التطور مع. الربملان، وانتقلت السلطة الفعلية إىل أيدي كبار النبالء تتخذ داخل
وهذه احلكومات اهتمت بالتجارة احمللية .  القومية احلديثةالدولة أوربا اليت أسست حكومات مركزية قوية تعد نواة

واالستعمار من  فيما يعد تعبرياً عن الثورة التجارية اليت خرجت من رمحها حركات االكتشاف والدولية وشجعتها
اكز للتجارة التجارة وجعل الدول األطلسية مر إسبانيا والربتغال مث إجنلترا وهولندا وفرنسا، األمر الذي حول طريق

  .املدن البولندية يف بادئ األمر مث إىل اضمحالل بولندا نفسها وقد أدى ذلك إىل اضمحالل. العاملية

 

النمساوية اليت كان هلا  احمليطة ببولندا قوة يف تلك احلقبة أيضاً، كما كان هناك السويد واإلمرباطورية وازدادت الدول
ناحية، وتعاظُم القوة الروسية من ناحية أخرى، كانا العنصر  وغ جنم بروسيا منولكن بز. أطماع يف األراضي البولندية

السياسية احمليطة  البولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تزايد يف متاسك الكتل احلاسم يف مسار التاريخ
قرن الثامن عشر وأن ختتفي متاماً ككيان سياسي أواخر ال لذا، مل يكن من الغريب أن يتم تقسيم بولندا يف. وتعاظُم قوا

  .كله مستقل خالل القرن التاسع عشر

 

ورغم أنه كان . ثاين امللوك املنتخبني ملكاً لبولندا، فكان) 1586 - 1576(وقد انتخب الدوق ستيفن باثوري 
د كل املواثيق املمنوحة هلم، وأصدر عام تبنى سياسة التسامح جتاه اليهود وأك متعصباً دينياً وصديقاً لليسوعيني، فإنه

اجلماعة اليهودية،  ورغم استمرار سياسة التسامح هذه، استمر تدهور وضع أعضاء. قرارات تحرم مة الدم 1576
نفسها السلطة القضائية على اليهود فأصدرت  وزادت حماوالت احلد من نشاطهم التجاري واحلريف، وبدأت املدن تعطي

ونتيجة ضعف نفوذ امللك، وتصاعد نفوذ .  أُسس أول جيتو1633عام  ويف. من حرية إقامتهم فيهاقرارات للحد 
وأدى . اجلماعة أصبح هؤالء محاة اجلماعة اليهودية واقترنت مصاحل األرستقراطية االقتصادية بأعضاء ،)شالختا(النبالء 

وال . جوهري، وهو الوضع الذي ومسهم مبيسمه دا بشكلهذا التقارب بني النبالء واليهود إىل تغيري وضع يهود بولن
  .ظهور الصهيونية إال بفهم طبيعة هذا التحول ميكن فهم التطورات الالحقة اليت أدت إىل

 

 إذا كانوا من(سطوم وقوة نفوذهم، يتبعون قوانني جامدة، فكانوا يتمتعون مبكانتهم  كان النبالء يف بولندا، برغم

ولذا، . فقدام مكانتهم ووضعهم ماداموا ال يعملون بالتجارة، وكان اشتغاهلم بالتجارة يعين) لنبيلةصلب إحدى األسر ا
وأدى ذلك إىل التحالف . يفضلون اجلوع والفاقة على العمل بالتجارة معدمون) النبالء احلفاة(كان يوجد نبالء فقراء 

وبلغت أمهية . التجارية ربات واألموال املطلوبة لألعمالمنهم وبني اليهود كعنصر جتاري نشيط ميتلك اخل بني قطاعات
منهم يف اهلجرة إىل الدولة العثمانية يف القرن السادس  أعضاء اجلماعة اليهودية درجة كبرية حىت أنه حينما فكرت أعداد

  .باإلقناع والقوة عشر، منعهم ملك بولندا
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النبالء ألم مل يكن بوسعهم، كعنصر غريب أجنيب، املطالبة  ىومل يكن أعضاء اجلماعة اليهودية يشكلون أية خطورة عل
ما  يتناسب مع وزم االقتصادي، وذلك على عكس العناصر البورجوازية احمللية اليت عادةً بنصيب يف السلطة السياسية

قطاعيني قيام النبالء اإل 1549 1539وشهدت الفترة . تطالب مبزيد من احلقوق كلما تزايدت قوا االقتصادية
وبلغ عدد اليهود الذين . مل يعودوا حتت احلماية امللكية بتوزيع السلطة القانونية على أعداد كبرية من اليهود الذين

 :النبالء اإلقطاعيون ما يزيد على نصف أعضاء اجلماعة الذين أصبحوا منقسمني إىل نصفني يعيشون على أراض ميلكها

يف الزيادة، ومع منتصف القرن  ولكن عدد يهود النبالء أخذ. هما إطاره القانوينوكان لكلي. يهود النبالء ويهود امللك
إذا طردت إحدى املدن امللكية اليهود منها انتقلوا إىل مدن  فكان. الثامن عشر، بلغ عددهم ثالثة أرباع يهود بولندا

 ية يستقرون يف مدن صغرية أسسهاوبدأ أعضاء اجلماعة اليهود. حضرية داخل ضياع النبالء النبالء أو إىل جيوب شبه

وكان سكان هذه . »الشتتل«باسم  النبالء، فكانوا مينحوم حق السكىن فيها نظري الدفاع عنها، وهي املدن اليت عرفت
الذي ربط مصري أعضاء اجلماعة اليهودية بالنبالء البولنديني هو  والواقع أن التطور األساسي. املدن من اليهود أساساً

الذي حول  وهو االتفاق.  بني ليتوانيا وبولندا1569عام ) ويسمى أيضاً احتاد لوبلني(ليتوفسك  اد برستإبرام احت
وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه  .بني البلدين إىل وحدة حقيقية) وحدة األسرتني املالكتني(الوحدة اإلمسية 

، ومتتد من »منطقة احلدود«فتعين » أوكرانيا«أما كلمة . »وثينيار«تسمى  وكانت أوكرانيا، حىت ذلك الوقت،. الوحدة
 .القرم إىل ر الدون حىت البحر األسود، وتقع بني روسيا وبولندا والدولة التترية يف جاليشيا

 

ك أمهها النبالء البولنديون اإلقطاعيون الكاثولي وكانت أوكرانيا النقطة اليت التقت فيها عناصر عديدة غري متجانسة
 مث. والتجار اليهود غري املنتمني هلذا أو ذاك، إىل جانب الغجر والتتار وبعض األرمن والفالحون األوكرانيون األرثوذكس

الستصالح األراضي وتأمني  بدأت عملية استيطان بولندية يف أوكرانيا، وكانت تتطلب خربات ورؤوس أموال كبرية
وكانت حاجة النبالء اإلقطاعيني إىل املال . »االستيطاين نظام اإلقطاع«الطرق، األمر الذي أدى إىل ظهور ما نسميه 

 كشكل أساسي) االستئجار(وأدى هذا كله إىل ظهور نظام األرندا . يقترضون من اليهود تزداد يوماً بعد يوم، فكانوا

طائلة للوفاء باحتياجاته بضمان مبالغ  فكان النبيل اإلقطاعي يستدين من املرايب اليهودي. من أشكال اإلقطاع االستيطاين
أعضاء اجلماعة اليهودية بعملية استئجار املزرعة وإدارا نيابةً عن النبيل  وبالتدريج، اضطلع. ضيعته وغلتها وعوائدها

تصل أحياناً إىل  وكانت مدة عقود اإلجيار. الغائب يف وارسو، والذي كان يترك زمام األمور يف يد الوكيل اإلقطاعي
استغاليل ال ختفف من حدته الروابط اإلقطاعية مبا  وأدى هذا إىل تحول األرندا إىل نظام استثمار جتاري. تعدة سنوا

 النبيل اإلقطاعي جتاه فالحيه وأقنانه وتراث ثقايف وديين مشترك، فهو إقطاعي يف حتمل من مسئولية أخالقية مباشرة من

أو ثقافية إقطاعية، إذ أن الطبيعة  قنان، ولكنه إقطاع بال عالقات اجتماعيةعالقاته االقتصادية األساسية بني النبيل واأل
مبرتلة مهزة الوصل بني اإلقطاعي وفالحيه قضيا على احتمال قيام  االستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاين غريب يكون

البولنديني كانوا ينظرون   أن النبالءوال شك يف. املباشرة وقضيا على الرقعة الثقافية والدينية املشتركة مثل هذه العالقات
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يف تعمري املناطق غري املأهولة بالسكان وكأداة تستخدم  إىل أعضاء اجلماعة كعنصر ريادي استيطاين كفء ونافع يساهم
  .اخلامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حىت يزيد ريع األراضي الزراعية لتنشيط االقتصاد الزراعي

 

يدير الضيعة، فهو الذي يطبق القانون  ، أصبحت السلطة املباشرة شبه املطلقة يف يد اليهودي الذي كانلكل ما تقدم
وكان امللتزم أو األرنداتور اليهودي حيصل على كل . اجلنود البولنديني ويقرر العقوبات والغرامات وينفذها مبساعدة

الكحول ومناجم امللح  ومعامل األلبان ومعامل التقطري وصناعةاملمكنة مثل إدارة احلانات وطواحني الغالل  االمتيازات
. جيمعون ضرائب املرور على الكباري والبوابات كما كانوا. وقطع األخشاب وصنع الغراء ودبغ اجللود وصنع الصابون

سة احلصول على ممكنة إال بعد العودة للوكيل اليهودي إذ مل يكن مبقدور القساو بل مل تكن إقامة الصلوات األرثوذكسية
اليهود يشترون أيضاً  وكان. الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنويت إلقامة شعائر الصالة إال بعد دفع ضريبة مفتاح

وكان . النهري، فقد كانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها وألم كانوا ميتلكون وسائل النقل. احملصوالت من الفالحني
والسلع  ضاً جتار القرية الذين يبيعون الفالحني ما يريدونه من السلع الضرورية مثل امللحأي أعضاء اجلماعة اليهودية هم

ونشأت عالقة قوية بني يهود . أوربا وأصبح بعض يهود بولندا وروسيا من كبار جتار األخشاب واحلبوب يف. الترفية
 حيث كان يهود البالط يستوردون احلبوب من حرب الثالثني عاماً، البالط يف دول أوربا الوسطى، ويهود األرندا إبان

يبني كيف كانت  وهذا. األرندا يقومون بتدبري الغالل املطلوبة اليت كانت تتزايد حاجة أوربا إليها وكان يهود. بولندا
  .ووحيدة للتجارة الدولية العالقات بني اجلماعات اليهودية تسهل اتصاالم وجتعلهم شبكة قوية

 

حتسني وضع بولندا، إذ كان سكان أوربا الغربية آخذين يف الزيادة  تصادي العام يف أوربا آنذاك يفوساهم الوضع االق
يف  واستفادت بولندا من هذا الوضع، فأصبحت. املنطقة إىل استرياد كميات كبرية من احلبوب وهو ما اضطر دول هذه

القمح البولندي إىل فرنسا  فكان يتم تصدير.  مبرتلة املصدر األساسي للقمح يف أوربا1654 إىل 1577الفترة من 
. اإلسالمي من خالل أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع احلبوب وإجنلترا وإسبانيا وإيطاليا، وأحياناً إىل العامل

واألخشاب  مدينة جتارية يف أوربا بعد أمستردام إذ كانت تصدر مواد عديدة مثل احلبوب وأصبحت جدانسك أهم
  .ان والقنب والبوتاس واملاشيةوالكت

 

 .السلع وطوروا ضياعهم إلنتاجها فشددوا قبضتهم على األقنان وحولوهم إىل عبيد تقريباً واحتكر النبالء البولنديون هذه

يديرون املوانئ على حبر البلطيق،  فكان كبار النبالء اإلقطاعيني ميتلكون األرض يف أوكرانيا ويؤجروا، واألملان
أما أعضاء اجلماعة اليهودية، فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل  .ديون ميتلكون السفن البحرية لنقل السلعواهلولن

يوجد سوى أربعة  ، كان ال1569وقبل احتاد ليتوانيا وبولندا عام . النقل النهري اليت كانوا ميتلكوا احملاصيل بوسائل
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، كان عدد 1648ولكن، مع حلول عام . أربعة آالف دد أعضائها علىوعشرين جتمعاً يهودياً يف أوكرانيا ال يزيد ع
 مرة خالل 13أي أن أعضاء اجلماعة اليهودية زاد عددهم 51.325 ٬  جتمعاً يبلغ عدد سكاا115التجمعات 
ىت ح ألن أعضاء اجلماعة اليهودية مل يكونوا مسلحني، فقد كانت تساندهم فرق مسلحة بولندية ونظراً. مثانني عاماً

  .ميكنهم االستمرار يف استغالل الفالحني

 

اإلقطاعي  بعالقتهم القوية مع النبالء والقوى التجارية الدولية حمميني من تقلبات اتمع وأصبح أعضاء اجلماعة اليهودية
ايل دون حيتاج إليه النشاط التجاري وامل ومن غش وخداع البلديات واملوظفني امللكيني، ووجدوا املناخ املستقر الذي

ورمبا يفسر سبب بقاء واستمرار اجلماعة اليهودية . اقتصادية جديدة وتحسن وضعهم ودخلوا دورة. ضغوط وديد
وقد  .أعضائها أهم عنصر يف االقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد يف أواخر القرن اخلامس عشر وسبب استمرار

العامل الغريب فقط وإمنا يف العامل   الدراسات التلمودية ال يفازدهرت الدراسات الدينية حبيث أصبحت بولندا مركز
اية األمر عنصراً جتارياً إدارياً غريباً يعيش يف بيئة فالحية، وحتولوا  ولكنهم رغم ازدهارهم، بل وبسببه، ظلوا يف. بأسره

االستغالل، ومثَّل هذا وضعاً  ن هذااستغالل كاملة مباشرة يف يد األرستقراطية اإلقطاعية الغائبة املستفيدة م إىل أداة
  .متفجراً يتسم بعدم االستقرار

 

الفالحني، كما تزايد  األرندا يف عزل أعضاء اجلماعة اليهودية داخل الشتتالت وإىل تزايد غرورهم جتاه تسبب نظام
، بسبب الوضع املتفجر، يلزم وكان القانون البولندي. البولندية اعتمادهم على السلطة احلاكمة، وعلى القوة العسكرية

  .باالحتفاظ ببنادق بعدد الذكور، وبثالث خرطوشات وثالثة أرطال من البارود رب العائلة اليهودية

 

كوات خترج منها فوهات البنادق  وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يبنون معابدهم على هيئة حصون توجد حبوائطها
القرن السادس عشر، كان عدد كبري من يهود بولندا املوجودين يف  ومع اية. لعبيدوتنصب فوقها املدافع ضد األقنان وا

 ويؤمنون) يف وسط ساليف(االستغالل هذه ويشكل جسماً غريباً يتحدث أعضاؤه اليديشية  أوكرانيا يقوم بعملية

يف وسط زراعي (بأعمال جتارية  ويقومون) يف وسط أوكراين أرثوذكسي(باليهودية وميثلون النبالء البولنديني الكاثوليك 
شكلية وخالية من املضمون والروح منفصلة عن احلياة وإما  مستغرقني إما يف الدراسات التلمودية اليت أصبحت) فالحي

بأعداد  وتواجد أعضاء اجلماعة اليهودية. متنح اليهود مركزية يف الكون ال أساس هلا يف الواقع يف التأمالت القبالية اليت
ويالحظ مدى . يكاد يكون كامالً األمر الذي كرس عزلتهم بشكل) الشتتالت( مدم التجارية الصغرية كبرية يف

ولعل هذا الوضع يشكل األساس املادي ملقولة أبراهام ليون . أوكرانيا وبولندا تداخل االنتماء اإلثين والديين والطبقي يف
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بوروخوف عن اهلرم  ، وحلديث"من الطبقة إىل األمة "  كقوهلم الطبقة، ولبعض املقوالت الصهيونية/بالشعب اخلاصة
 .يف هذه احلالة) االستيطانية/املالية(الوظيفية  ولكننا نفضل استخدام مفهوم اجلماعة. اإلنتاجي املقلوب عند اليهود

 

اليت ) الثقافة الشعبية قابلم(تستحق التأمل أن يهود الشتتل كانوا مبنأى عن الثقافة اليهودية الرفيعة  ومن املفارقات اليت
وقد بدأوا يتفاعلون مع حميطهم ). اليشيفات(العليا  كانت توجد مراكزها يف املدن حيث كانت توجد املدارس التلمودية

التطور  وكان هلذا أعمق األثر يف. العادات واملعتقدات الفالحية الشعبية املسيحية السالفية الثقايف واستوعبوا كثرياً من
  .املشبع باألساطري واخلرافات ليهودية إذ أن الدراسات التلمودية اجلافة مل تعد تالئم هذا اجلوالالحق ل

 

يف التزايد خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر زيادة كبرية، فكان  وقد أخذ عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف بولندا
 ، زاد عدد سكان1575ويف عام .  ماليني بولندي ألفاً من جمموع مخسة30 و25يتراوح بني  1500عددهم عام 

ومع منتصف القرن السابع عشر،  . ألفا150ًولكن عدد أعضاء اجلماعة اليهودية زاد إىل . بولندا إىل سبعة ماليني نسمة
، مل يكن 1550وحىت عام . جمموع سكان بولندا من% 5يشكِّلون )  ألف500ويقال ( ألفاً 350بلغ عددهم 

 أو فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو الربتغال أو الدول اإلسكندنافية أو إمارة يشون بشكل قانوين يف إجنلتراهناك يهود يع

إيطاليا حبيث كان يوجد، يف  وكان يهود أوربا كافة مركزين أساساً يف بولندا وبعض أجزاء من أملانيا أو. موسكويف
أحدمها يف اإلمرباطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من  :القرن السابع عشر، مركزان أساسيان يف العامل لليهود

بولندا يف الزيادة،  واستمر يهود. أوربا الغربية وشبه جزيرة أيربيا، وثانيهما يف بولندا وليتوانيا اليهود الذين طردوا من
 .يهود بولندا حىت أن أغلبية يهود العامل يف بداية القرن العشرين كانت من نسل

 

  "شالختا"ء البولنديون النبال

"Polish Nobility "Szlachta  

والشالختا تركيب طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي  .»نبالء«كلمة بولندية معناها » شالختا»
 بتوحيد) 1386  966(وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك أسرة بياست  .احلضاري البولندي

ملكية تتمتع بشيء من  على هذه الوحدة من خالل حكومة) 1572  1386(وحافظت أسرة ياجيلون . اأقاليمه
موحدة جتاه تطوير اتمع وتعمري البالد يف الداخل  املركزية، وتفرض سلطتها على كل أطراف اململكة، وتتبع سياسة

ة توسيع رقعة بولندا حىت أصبحت أكرب دول وشهدت هذه الفتر. البالد يف اخلارج وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة
تطوير البالد، قام ملوك بولندا  ويف حماولة. وأقواها، متتد من البحر إىل البحر، من حبر البلطيق إىل البحر األسود أوربا
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قانون (االستيطان وتشييد مدن تحكَم بالقانون األملاين  على) األملان واليهود واألرمن(بتشجيع عناصر أجنبية 
املدن  وكانت هذه. املدن أيضاً عناصر بولندية حملية صبغت هذه املدن بالصبغة البولندية واستقرت يف هذه). ماجدبرج

مستقلة والسها البلدية صالحيات  وكانت ذات شخصية اعتبارية) »مدن التاج«ولذا سميت (تتبع امللك مباشرة 
الذين يعيشون داخل نظام اإلقطاع البولندي كأقنان عليهم أن  وإىل جانب سكان املدن، كان يوجد الفالحون. كثرية

النبيل  كما كان يوجد عدد كبري من الفالحني األحرار الذين يستأجرون األرض من. اإلقطاعي يعملوا يف مزارع النبيل
يضاً جمالسهم املستقلة األمر إذ كانت هلم أ مطلقة يف بداية) على األقنان أو الفالحني(ومل تكن سلطة النبالء . اإلقطاعي

بل إن . احلصول على احلقوق واملزايا اليت منحها القانون األملاين للمدن وحماكمهم، وكانت بعض القرى قد جنحت يف
  .األحرار كانوا ضمن العناصر األجنبية اليت استقرت خالل حماولة تعمري بولندا بعض الفالحني

 

املسألة اليهودية يف شرق أوربا وظهور  الالحق لبولندا، ومن منظور تبلورأما أهم الطبقات، من منظور التطور السياسي 
. قط تابعة للملك وإن كان قد جنح بعض الوقت يف فرض سلطته عليها وهي طبقة مل تكن. الصهيونية، فهي طبقة النبالء

أظافر النبالء  عي وتقليمالالحق يف معظم أرجاء أوربا هو تعاظُم سلطة امللك داخل النظام اإلقطا وإذا كان التطور
العكس هو الذي حدث يف بولندا إذ تعاظم نفوذ  اإلقطاعيني وتأسيس الدولة املطلقة حتت حكم امللوك املطلقني، فإن

وظهر أول احتاد هلم يف منتصف القرن الرابع . وأصحاب القرار يف الدولة البولندية النبالء حىت أصبحوا احلكام احلقيقيني
امتيازام،   يف تدعيم1433  1422، مث جنحوا يف الفترة )1493  1385( شورى للملك وكونوا جملس عشر،

 إىل جملس 1493جملس شورى امللك عام  وحتول. كاإلعفاء من الضرائب وعدم سجن أي منهم إال بعد احملاكمة
وهي عبارة ) « nihil novi نيهيل نويف« ساد العرف القائل 1505 ٬ ويف عام. تشريعي يسمى السييم أو الربملان

ومن خالل . والتشريعات ، األمر الذي يعين تأكيد حق برملان النبالء وحده يف إصدار القوانني)»جتديد ال«التينية تعين 
امللكي املركزي متاماً حىت حتولت بولندا من مملكة حيكمها ملك  ، تمكَّن النبالء من تقويض دعائم النظام)سييم(الربملان 

  .اجتماعية هي طبقة النبالء كمها طبقةإىل مملكة حت

 

 يف بولندا بني الدول الغربية، وهي تعددية اإلمرباطورية البولندية إثنياً وجغرافياً ولعل تزايد نفوذ النبالء يعود إىل مسة فريدة

وكانت بولندا . بلدينامللكيتني يف ال  باحتاد األسرتني1386ودينياً، وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام 
وليتوانيني يتحدثون لغتهم، ويهود يتحدثون اليديشية، وأملان يتحدثون  تضم بولنديني كاثوليك يتحدثون األملانية،

حيث بلغ عدد  وأرمن مسيحيني يتحدثون األرمنية، وتتراً مسلمني يتحدثون لغتهم، وغري هؤالء كثريون، األملانية،
: الثالث، وكذلك معظم الشيع املسيحية جدت يف بولندا الديانات التوحيديةكما و. اللغات اثنىت عشرة لغة

  .والربوتستانتية، ومثل هذه التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضاً األرثوذكسية والكاثوليكية واألرمنية
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بني بولندا  ة، والذي حول الوحد1569عام ) برست ليتوفسك(حكم أسرة ياجيلون بتوقيع احتاد لوبلني  وانتهى
ولكن كان يوجد يف كل من البلدين . بني البلدين إىل وحدة حقيقية) من خالل األسرة املالكة(وليتوانيا من وحدة ملكية 

السلطة  وإلجناز االحتاد، كان البد أن تتنازل. مصاحلها وظروفها اليت ال تنوي التنازل عنها طبقتان من النبالء، لكلتيهما
وبعد أن . السلطة املركزية وتزايد نفوذ النبالء ن كثري من سلطاا األمر الذي أدى إىل تزايد ضعفاملركزية امللكية ع

 ليتوانيا، احتفظت كل منهما بقوانينها وإدارا، ولكن أصبح هلا حكومة واحدة حتت حكم احتدت مملكة بولندا ودوقية

«وقد مسوا هذا الكيان). سييم(ملك واحد ينتخبه الربملان  وهي كلمة التينية معناها  «res publica ريس بوبلكا 
، أي أن اململكة اجلديدة حتولت من ملكية تتحكم فيها »املتحدة مجهورية بولندا وليتوانيا«، وأُطلَق عليها »اجلمهورية«

يف العامل  مبامجهورية ملكية أي مجهورية حيكمها ملك منتخب، وهو أمر فريد يف العامل الغريب ور طبقة اجتماعية إىل
يتم تتويج امللك إال بعد أن يقسم على أنه سيلتزم  ومل يكن. وكان امللك ينتخب انتخاباً مباشراً من قبل النبالء. بأسره

على  قبوله بأن يختار امللك باالنتخاب وأن عليه دعوة الربملان لالجتماع واملوافقة: مثل مبيثاق حيوي العديد من البنود،
النبالء وحقهم يف املوافقة على فرض  عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة امللكية وأن حيافظ على امتيازاتأن يقوم ستة 

كانت السيادة الكاملة للنبالء، وأصبح امللك مثل املدير الذي يتم  ومن مث. الضرائب وإعالن احلروب وتوقيع املعاهدات
كان ميلك  طة ملك بولندا أقل كثرياً من سلطة ملك إجنلترا الذيوكانت سل. خطة حمددة موضوعة له التعاقد معه لتنفيذ

 librum قمة سخفه يف نظام الليربوم فيتو ووصل نظام اجلمهورية امللكية إىل. وال حيكم، فهذا كان ال ميلك وال حيكم

veto ( و ما كان يعين وهو نظام يعطي ألي عضو يف الربملان حق الفيتو وه) »احلر الفيتو«وهي عبارة التينية تعين
وحتوهلا إىل أقسام حيكم  وقد أصاب هذا النظام الربملان بالشلل وزاد تفكك بولندا. تصدر القرارات باإلمجاع ضرورة أن

  .كال منها نبيل أو رمبا يتحكم فيه

 

 : وتزامنت عملية تقنين سلطة النبالء مع عدة عمليات تاريخية داخلية وخارجية

 

بني الشرق املسلم  قرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري نتيجة حتوهلا إىل معرب للتجارةسبعينيات ال  شهدت 1
إىل البحر األسود، أي من السويد وروسيا وأملانيا  والغرب املسيحي، فهي بلد يقع يف قلب أوربا وميتد من حبر البلطيق

 وبدأت بولندا يف تصدير العديد من السلع. ثمانيةووسطها ليصل إىل حدود الدولة الع ومبحاذاة العديد من بالد أوربا

  .الثروات واستفاد النبالء من هذا الوضع إذ احتكروا االجتار يف هذه السلع وراكموا. الغذائية
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قوانني شددت قبضة النبالء على   صدور عدة1532 إىل 1520 ومن 1508 إىل 1496 شهدت الفترتان من  2
أصبحوا ملكية خاصة للنبالء وأصبحوا جمرد مصدر للعمالة  م إىل أقنان حبيثالفالحني وسلبتهم حريتهم وحولته

  .الرخيصة يف مزارع البالد

 

  1569(النبالء البولنديني يف أوكرانيا   جنم عن الوحدة بني ليتوانيا وبولندا أن أُتيحت فرصة لالستثمار أمام 3

 دون أي إحساس باملسئولية اإلقطاعية جتاه فالحيهم ودون ضياعهم يف أوكرانيا واحنصر اهتمام النبالء يف ريع). 1648
وخارجها، وحتول نظام األقنان إىل  وأدى هذا إىل تزايد استغالل النبالء للفالحني يف أوكرانيا. مشاركة يف ثقافتهم أية

بالء على حقهم املطلق يف وقد أصر الن. النبالء وتضع حدوداً الستغالهلم نظام عبودي إذ مل تكن هناك قوة تقف يف وجه
اليت كان يتقرر وضعها  أي اجلماعات(وظل رجال الكنيسة وسكان املدن اليهود . واملوت بالنسبة إىل األقنان إقرار احلياة

استقالهلم، ولكنهم مل يشتركوا يف الربملان أو يف انتخاب  واستمر. خارج نطاق حتكُّم النبالء) مبوجب مواثيق ملكية
 .رجال الكنيسة  بعض كبارامللك باستثناء

 

ومل يكن هناك . النبالء دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ وكانت ثقافة الشالختا تدعو للمساواة التامة بني خمتلف
عدد هائل من  وهو» سابلة النبالء«أو » النبالء احلفاة«والشرحية املتوسطة منهم أو ما كان يسمى  متييز بني كبار النبالء

  .طبقة الشالختا ء الذين كانوا ال ميلكون أرضاً وال ثروة، ومع هذا كانوا أعضاء يفالنبال

 

أما الشالختا، . من جمموع السكان% 2  1تزيد على  ويالحظ أن طبقة النبالء، يف خمتلف بالد أوربا، كانت ال
  . يف أوربا يف ذلك الوقتولذا، كانت تعد أكرب طبقة هلا حق االنتخاب %.12و% 8فكانت تصل إىل ما بني 

 

فإم كانوا مسئولني إىل حد كبري عن  جمموعة القيم الدميقراطية اليت تمسك ا أعضاء الشالختا، أو رمبا بسببها، ورغم
اهتم النبالء كل مبصلحته اخلاصة وهو أمر مل يكن ليخفَى على الدول ااورة  فقد. ضعف بولندا واختفائها يف اية األمر

وتتحكم فيها، وهو ما  اليت أخذت تتدخل يف السياسات الداخلية لبولندا من خالل النبالء) األطماع يف بولندا ذات(
ظهور امللكيات املطلقة ذات السلطة املركزية يف بقية أوربا  وتزامنت هذه املرحلة مع. أدى إىل تزايد النفوذ األجنيب

  .يتني هلما أطماع يف بولنداوالنمسا كإمرباطور وظهور أملانيا وروسيا
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يف ) أسرة اليت كانت تضم حوايل ثالمثائة(طبقة النبالء ذاا إذ أخذت شرحية كبار النبالء  وحدث تطور متوقَّع داخل
وكانت ثروات . الدولة ومن مث يف بولندا بأسرها التبلور كأقلية تتحكم يف طبقة النبالء نفسها، ويف الوظائف األساسية يف

كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعالً، ويعيش فيها مئات األلوف من  ر النبالء أكرب من ثروات امللك،كبا
مسلحة  وكان حجم بعضها أكرب من حجم بعض الدوقيات األملانية، كما كانت تتبع كل نبيل قوة .العبيد/األقنان

وقد أسس النبالء مدناً خاصة م . ألوامرهم  ميتثلونوحتول صغار النبالء إىل موال هلم. خاصة به لضمان األمن الداخلي
الثروة والنفوذ، وسامهوا يف إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا  تتنافس مع املدن امللكية وتفوقها يف

من العامل  ومع اكتشاف أمريكا، وصلت إىل أيديهم كميات كبرية من الذهب مت استريادها. يف أيديهم وركزوها
بددت يف مظاهر الترف، األمر الذي أدى إىل  ولكن الثروات اليت راكموها مل يعد استثمارها يف االقتصاد، بل. جلديدا

  .التضخم وعدم االزدهار االقتصادي

 

من ناحية طبقة الشالختا اليت على رأسها  وقد أدى كل هذا إىل استقطاب شديد يف اتمع البولندي حبيث كانت توجد
مبساندة القوى األجنبية أحياناً، وكانت توجد من ناحية ) دون ضوابط) شرحية كبار النبالء تتحكم يف اتمع بأسره

وسطى هزيلة غري قادرة  عبيد، كما كانت توجد طبقة/عريضة من الفالحني الذين حتولوا بالتدريج إىل أقنان أخرى طبقة
وضعف نفوذ السلطة املركزية امللكية، تزايد اعتماد  صاعد نفوذ النبالءومع ت. على النمو بسبب سيطرة كبار النبالء

املناطق  القرن السابع عشر وانتقل مركز اجلاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إىل اليهود على النبالء ابتداًء من
ثة، أو اجلماعة الوظيفية الوسيطة بني الثال ومن منتصف القرن السابع عشر، أصبحوا الطبقة. الشرقية يف أوكرانيا وغريها

 فقام اليهود مبهمة. اليهودية أداة النبالء يف ممارسة سلطتهم اجلائرة غري املستنرية وأصبح أعضاء اجلماعة. النبالء واألقنان

ا، وذلك داخل فيما عرف بنظام األرند إدارة مزارع النبالء الكبرية يف أوكرانيا وغريها تساندهم القوة العسكرية البولندية
وكذلك أصبح أعضاء اجلماعة أداة النبالء يف . اليت بناها هلم النبالء) شتتل) إطار اإلقطاع االستيطاين يف مدم الصغرية

غريهم ألم كانوا  فالنبالء كانوا يفضلون التجار اليهود على. الطبقة الوسطى، أو سكان املدن البولندية كبح مجاح
وحىت يف املدن البولندية، اليت كان حمظوراً . أو األملان من العائد الذي حيققه التجار البولنديونحيققون هلم عائداً أكرب 
اليهود أن  االجتار فيها، كانت منازل النبالء تقع خارج نطاق قوانني املدينة، ولذا كان بوسع على اليهود السكىن أو

ومما دعم العالقة بني اليهود والنبالء أن النبيل  .نبالء أيضاًيقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصاحلهم ولصاحل ال
بالتجارة، كما كان يفقد مكانته ووضعه الطبقي إن فعل، ولذا كان مضطراً  اإلقطاعي كان حمرماً عليه االشتغال

  .جتاري ليضطلع ذه الوظيفة نيابة عنه الستخدام وسيط

 

 نبالء الذين كانوا جيدون فيها أداة طيعة ال متثل أية خطورة عليهم بسببارتباطها بال وازدهرت اجلماعة اليهودية بسبب

إن بولندا، يف هذه املرحلة،  ويقال. عزلتها عن السكان وألا ليست هلا مطالب سياسية على عكس الوسطاء احملليني
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ألقنان، وميكن أن نضيف وللتجار ولكنها كانت متثل جهنم بالنسبة ل كانت السماء بالنسبة لليهود واجلنة بالنسبة للنبالء،
  .البولنديني

 

أداة استغالل، أو إىل مجاعة وظيفية وسيطة،  وميكن أن نرى هنا اجلذور احلقيقية للمسألة اليهودية إذ أن حتول اليهود إىل
ا ا مل تكن اتمع ال يرتبط مصريهم مبصريه، وخصوصاً أن الطبقة اليت ارتبطو يعين أم كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات

بولندا، مل يكن بإمكان  ولذا، فحينما ظهرت طبقة بورجوازية وطنية يف. وطنية بل طبقة مرتبطة بالنفوذ األجنيب طبقة
كانت عملياً مسئولة عن ضعف بولندا وتحوهلا من  كما ارتبطوا بطبقة. اليهود أن ينخرطوا يف سلكها فظلوا خارجها

 واختفت طبقة النبالء مع تقسيم بولندا. اختفائها ائياً مع بداية القرن التاسع عشر ندولة عظمى إىل دويلة صغرية مث ع

  .وتحول كثري من النبالء إىل مهنيني

 

 باليهود كجماعة وظيفية وسيطة وعميلة، تستخدم أداة المتصاص خريات البلد وفائض وحنن نرى أن عالقة كبار النبالء

الواليات املتحدة باملستوطنني  اإلقطاع االستيطاين واألطر األخرى، تشبه عالقةالقيمة من مجاهريه داخل إطار 
 .اإلحاليل الصهيونيني داخل إطار االستعمار االستيطاين

 

  بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم

Poland, from the Cossack Upris ing to the Partition  

فترة استمرت حنو ثالثني   يف تاريخ بولندا يف منتصف القرن السابع عشر، وهي»الطوفان«الفترة اليت تعرف باسم  بدأت
املركزية، وضعف امللكية حتت حكم ملوك الساكسون،  وشهدت املرحلة السابقة الضعف املتزايد لسلطة الدولة. عاماً

 تزامن ضعف السلطة املركزية معو. الذين كان يدين بعضهم بالوالء لدول أجنبية) شالختا) وزيادة قوة النبالء البولنديني

وبدأ الطوفان بثورة القوزاق،  .ظهور دول جماورة قوية مثل السويد أو روسيا اليت بدأت تتحدد معاملها كدولة عظمى
فرقاً شبه عسكرية متجولة، بتشجيع من ملوك بولندا حلماية املنطقة  وهم مجاعة حدودية من اجلنود وقطَّاع الطرق كونوا

 وأعقب. 1637ولكنهم أخذوا يتمردون على احلكم البولندي، واندلعت أول انتفاضة هلم عام  .ارمن هجمات التت

اليهود عليهم ليفوا  ذلك فترة جفاف يف أوكرانيا سادت عشرة أعوام، وهو ما زاد بؤس الفالحني وزاد ضغط
 اليت اكتسحت 1648عام بوجدان مشيلنكي  مث هبت العاصفة احلقيقية على شكل انتفاضة. بااللتزامات املالية

معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقالل دولة القوزاق بزعامة مشيلنكي، فإن  ورغم توقيع. البولنديني وأعوام من اليهود
مشيلنكي، منذ بداية  وكان. ومل يتمكن أي من الفريقني من إحراز انتصار حاسم. املنطقة استمر دون هوادة الصراع يف



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               512  

 مع روسيا وضعت مبقتضاها 1654كما وقع معاهدة عام  الفات مع روسيا والدولة العثمانية والتتار،الثورة، قد عقد حت
 وهنا. أيضاً) أي أوكرانيا(محاية القيصر، وأصبح القيصر بعدها قيصر روسيا الصغرى  دولة القوزاق األوكرانية حتت

 عاماً من 32عاشت فترة امتدت  تيجة أن أوكرانياوكانت الن. دخلت روسيا احلروب مع بولندا اليت حتالفت مع التتار
وشهدت الفترة . 1655ودخلت القوات السويدية احلرب عام  .الغزو األجنيب واحلروب األهلية والتقلبات االجتماعية

مات (الفالحني واألقنان حتت قيادة قوزاق من مجاعة الزابروجيان من أتباع مشيلنكي  أيضاً هجمات اهلايدماك وهجمات
أوكرانيا بني بولندا  وانتهى األمر بتقسيم. كما شهدت كذلك تصارعاً بني مجاعات القوزاق املختلفة٬ (1657 معا

ضمنها بودوليا، ظلت حتت احلكم العثماين حىت عام  وروسيا والدولة العثمانية اليت ضمت أجزاء من أوكرانيا، من
، ومع هذا اندلعت احلرب مرة أخرى ومل تنته 1686 بني روسيا وبولندا عام ووقعت معاهدة السالم األزيل. 1699
  .حني انتصرت روسيا على السويد وبولندا 1709إال عام 

 

 هذه املرحلة إذ توقفت جتارة احلبوب من خالل حبر البلطيق واخنفض مستوى املعيشة وحتطَّم االقتصاد البولندي متاماً يف

وفَقَدت ثالثة أرباع  ، وتدهورت املدن،)1550منه عام  أقل 1750كان مستوى معيشة املواطن البولندي عام )
 وهو يعادل 1668بولندا إىل أربعة ماليني عام  وهبط عدد سكان. سكاا، وشهدت بولندا أسوأ تضخم يف تارخيها

  .1772عام 11.420.000التاريخ، مث ارتفع العدد إىل أن بلغ  من عدد السكان قبل هذا% 45

 

القدمية اخلاصة بأن  وترى الدراسات احلديثة أن التصورات.  أوربا تضم نصف يهود العامل تقريباًاملنطقة من وكانت هذه
اجلماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعداداً كبرية  ثورة مشيلنكي أبادت عشرات األلوف من اليهود واجتثت مئات

 ة اتفاق على أن هذه اهلجمات، مث الصراعاتومع هذا، مث. استقرار األمور بعض الشيء من اليهود هربت مث عادت بعد

  .جواً من الذعر وعدم الطمأنينة العسكرية واالجتماعية اليت تلتها، أدت إىل ضعضعة الوجود اليهودي يف بولندا وخلقت

 

 ، إال أن)1668 1648(مبحاولة إعادة البناء مبساعدة امللك جون كاسيمري  ورغم أن أعضاء اجلماعة اليهودية قاموا

ولذا، . االستقرار سائداً وكذلك كان عدم. ضعيفاً، كما أن رأس املال اليهودي كان قد تبدد إىل حد كبري نفوذه كان
امللقاة على كاهلهم وعلى كاهل جمالس القهال، وبدأ منط اهلجرة  مل تنجح التجربة هذه املرة، وازدادت األعباء املالية

واهلجرة االستيطانية  من البالد املتخلفة يف شرق أوربا إىل البالد املتقدمة يف غرااجلماعات، اهلجرة  احلديثة بني أعضاء
  .إىل العامل اجلديد
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 : وفي منتصف القرن الثامن عشر، كان البناء الطبقي والوظيفي ألعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي

 

  .كبار التجار من% 23

 

  .رو احلانات ويهود األرندامن صغار التجار وضمن ذلك مستأج 40%

 

  .من احلرفيني 33%

 

  .من احلرف املرتبطة بنشاطات اجلماعة اليهودية 10%

 

  .من الفقراء والعاطلني واملتسولني 15%

 

اليت  يف تلك املرحلة قد ابتعد عن مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية احلاخامية وكان معظم اجلماهري اليهودية
الروحية لدى اجلماهري اليهودية،  د بدأت تفقد صلتها بالواقع، وأصبحت غري قادرة على أن االستجابة للحاجةكانت ق

اليهود كانوا وسطاء ممثلني لإلقطاع البولندي، فإم اكتسبوا كثرياً من  ورغم أن. األمر الذي أدى إىل انتشار القبااله
تأثروا بتقاليدهم الدينية املسيحية،   خرافام ونزعام الدينية الغيبية، بلالفالحني األوكرانيني والبولنديني بكل صفات

وتزامن ظهور احلركة مع التدهور التدرجيي . وباخلليسيت على وجه التحديد وخصوصاً جبماعات املنشقني الدينيني الروس
وتسبب كل ذلك يف  .دن الصغريةالبولندي إذ طُرد كثري من يهود األرندا وأصحاب احلانات من القرى وامل لالقتصاد

ولذلك، ترك . اليهودية تربة خصبة للرتعات املشيحانية ازدياد تغلغل الرؤى القبالية، األمر الذي جعل أعضاء اجلماعة
قطاعام، وأصبحت بولندا، وخصوصاً بودوليا، مركزاً للحركات الشبتانية  شبتاي تسفي أعمق األثر يف بعض

  . اخلصوصعلى وجه والفرانكية
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بولندا اليت ضمت فيما بعد إىل روسيا وهي أوكرانيا وروسيا  ويف اية األمر، ظهرت احلسيدية يف املناطق الزراعية يف
األرندا ومستأجري  القيادة االجتماعية للحركة احلسيدية هي الطبقة الوسطى الصغرية من بقايا يهود وكانت. البيضاء

دينية حلولية تنادي بالتواصل مع اخلالق مباشرة،  واحلسيدية حركة. ة والباعة املتجولنياحلانات وأصحاب احملال الصغري
 املؤسسات الدينية التقليدية، كما أا تؤكد أمهية التجربة الصوفية واإلحساس بالنشوة بل االلتصاق به، متجاوزة بذلك

الرتعات نفسها سامهت يف  ولكن هذه. موديةبشكل جيعلها معادية للرتوع العقلي أو الذهين ارد للمؤسسات التل
احلاخام، والتساديك شكل من أشكال القيادة الكاريزمية  وأحلَّت احلسيدية التساديك حمل. ختفيف البؤس على اجلماهري

يعرف  والتساديك على عكس احلاخام ملتصق مبريديه،. احلاخامية قد ختلَّت فيه عن مسئوليتها يف وقت كانت القيادات
  .هم وبوسعه أن يدخل على قلوم الطمأنينةمشاكل

 

التجاري   تشريعات حدت من النشاط1720أعضاء اجلماعة والبورجوازية البولندية، فصدرت عام  ازداد الصراع بني
فنتيجةً للتاريخ االقتصادي املنفصل ألعضاء  وهذا الصراع إحدى السمات األساسية للوجود اليهودي يف بولندا،. لليهود

 وأعواناً لألرستقراطية وعمالء هلا يف إطار اإلقطاع االستيطاين ونظام األرندا، ماعة، أي لكوم مجاعة وظيفية وسيطةاجل

بينهم وبني البورجوازية البولندية،  ونتيجة عزلتهم احلضارية وكوم عنصراً غريباً مستقال، كان من الصعب إنشاء حتالف
وقد أُلغي جملس البالد األربعة عام . خارج نطاق النضال الثوري  منذ البدايةاألمر الذي كان يعين أن يظل اليهود

  يف201.191 يف بولندا و548.777منهم ( يهودياً 749.968بولندا يف ذلك العام  وبلغ عدد يهود. 1764

ين لنا أن سكان يف املدن لتب وإذا عرفنا أن نصف مليون بولندي فقط كانوا يعيشون. يعيش معظمهم يف املدن) ليتوانيا
 .اليهود املدن، خصوصاً املدن الصغرية، كانوا أساساً من

 

وحدثت حماولة إلصالح اليهود كما . 1793أخرى عام   مث قُسمت مرة1772وقد قُسمت بولندا للمرة األوىل عام 
 ملسألة اليهودية يف الربملانحتديث اليهود ودجمهم يف األمة البولندية، ومتت مناقشة ا نشرت دراسات ومشاريع دف إىل

 لبحث 1790عام  وشكِّلت جلنة. ، ولكن قامت معارضة شعبية لعملية الدمج هذه)1792  1788(البولندي 
  .اجلماعة لعملية التنوير املسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء ديون القهال أوالً مث إخضاع أعضاء

 

فيها، فتم ضم عدد من يهود بوزنان إىل بروسيا، وأصبحت جاليشيا تابعة  وأدى تقسيم بولندا إىل تقسيم أعضاء اجلماعة
  .النمساوية، ومت ضم يهود املقاطعات الشرقية إىل روسيا لإلمرباطورية
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النادرة  وكانت مثل هذه اللحظات. كوشتشوكو القومية، اشترك فيها اليهود إىل جانب البولنديني وحينما اندلعت ثورة
اجليوب اإلثنية والدينية املختلفة يف  ملشترك بوتقة الصهر اليت كان يتم من خالهلا وإباا دمجمن الكفاح الوطين ا

ومل يقدر لالجتاه االندماجي . اللحظات أن تتكرر يف حالة يهود بولندا التشكيالت القومية، ولكن مل يقدر هلذه
  :لعدة أسباب االستمرار

 

توجهها الثقايف بولندي ويتركز معظم أعضائها يف  ة اجتماعية صغرية للغاية، كان االندماجيون بني اليهود شرحي 1
تتأثر  أما اجلماهري اليهودية العريضة، فكانت مجاهري فقرية تتحدث اليديشية ومل. املدن وارسو أو يف غريها من كربىات

وكانت . مبعزل عن احلضارة القومية) تتلالش) بالقيم التحديثية والقومية اجلديدة، كما كانت تعيش داخل مدا الصغرية
الضخامة حبيث أن اليهودي كان يولَد ويكبر وميوت دون أن يضطر إىل االحتكاك  أعداد اجلماعة اليهودية يف بولندا من

وحينما نقول . مسيحي وأصبحت اجلماهري اليهودية ذات ثقافة فالحية طابعها. دائم ويومي مع احلضارة األم بشكل
ما، ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة  حية يف بولندا، فنحن نقصد أا ثقافة متخلفة إىل حدثقافة فال

 اليهود املعتقدات الشعبية واخلرافات، وهو ما جعلهم أقل تقبالً حملاوالت التحديث فانتشرت بني. التلمودية نفسها

  .اليهودية جار السكاين بني أعضاء اجلماعةومما ساهم يف زيادة الوضع سوءاً االنف. والتنوير

 

اليهودية التارخيي واالقتصادي الذي جعلها مبعزل   ومن أهم العناصر اليت أفشلت حماوالت االندماج مرياث اجلماعة 2
وضعها يف جماته وجعل يهود بولندا أعداًء لكل الطبقات األخرى باستثناء بعض  عن التطور القومي البولندي، بل

البورجوازية البولندية  ومعىن هذا أنه كان هناك أساس ثقايف واقتصادي قوي للمواجهة بني. من طبقة النبالء اتقطاع
القومي املشترك حىت يتسىن التوصل إىل أساس مشترك  وأعضاء اجلماعة اليهودية حيتاج إىل فترة طويلة من الكفاح

  .للكفاح واالندماج

 

متصارعة، فكان هناك أوالً  ق حدودية تتصارع عليها دول ذات ثقافات خمتلفة بلأعضاء اجلماعة مركزين يف مناط كان
ومن الناحية األخرى، كان هناك أملانيا . وعمليات الترويس بولندا نفسها، مث روسيا اليت كانت تشجع الثقافة الروسية

. كلمات سالفية  أملانية دخلت عليهاوكان اليهود أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة. األملانية والنمسا ذات الثقافة

إعادة صياغة أنفسهم مبا يتفق مع ثقافة الدولة  وبعد كل تقسيم، كان يتعين على اليهود، كنوع من الدواعي األمنية،
 صراع داخل شرحية املثقفني اليهود يف جاليشيا بني كل من دعاة العربية واألملانية وقد نشأ، على سبيل املثال،. املهيمنة

كثرياً على حتديد شخصية اليهود الثقافية  ومثل هذا اجلو، الذي ال يتسم بالتحدد الثقايف، ال يساعد. البولندية واليديشيةو
 .القومي وال على الوالء أو االنتماء
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  القوزاق

Cossacks  

 ات شرقمترادفة يف لغ» خزر«، وكلمة »خزر«، وهي كلمة تركية مشتقة من كلمة »كازاك» ، من كلمة»قوزاق»

عشر امليالدي، كانت  ولكنها، مع القرن السادس. أي املسلم» الساراسني«و» مغويل«و» تركي«و» تتري«أوربا مع 
ضياع النبالء البولنديني يف أوكرانيا واستقروا يف أراضي  تشري إىل مجاعات من األقنان السالف املسيحيني الذين فروا من

عروقهم  ويبدو أم كانوا من أصل روسي جتري يف. تر ويف شبه جزيرة القرمالدنيرب والونيس اإلستبس على ضفاف ري
  .دماء مغولية وتترية، وكانوا يؤمنون باألرثوذكسية التابعة لبابا روما

 

كانوا يعيشون إىل جوار املدن كما كانوا  القوزاق األوكرانيون أو قوزاق املدن، وهؤالء: وينقسم القوزاق إىل قسمني
وهؤالء كانوا مستقلني متاماً ويعيشون خلف ر الدنيرب . القوزاق الزابروجيان  أما القسم اآلخر فكان هوأكثر حتضراً،

يعيشون يف مراكز حمصنة  ، وكان تنظيمهم االجتماعي زراعياً عسكرياً، كما كانوا)»عرب النهر«تعين » زابروج» كلمة(
. السيخ مستقراً نسبياً ويقام يف جزر يف ر الدنيرب وكان. ، وكانت مبرتلة معسكر وسوق ومركز إداري»السيخ«تسمى 

  .وقوزاق الزابروجيان على عالقة وطيدة وقد كان كل من قوزاق املدن

 

تواجهها ثورات الفالحني يف دول أوربا، عدم وجود أرض عذراء متكن  ومن اإلشكاليات األساسية، اليت كانت
مساحات  ولكن بالنسبة إىل هؤالء الفالحني القوزاق املتمردين، فإن. لفشلهذه الثورات تبوء با ولذا، كانت. زراعتها

مصري معظم ثورات الفالحني، ومن مث  ومكَّنهم ذلك من اإلفالت من. اإلستبس الشاسعة كانت تشكل جماالً حيوياً هلم
 حيث كان كل مواطن ختضع للتنظيم العسكري) القوزاق الزابروجيان مجهورية(فإم جنحوا يف تأسيس مجهورية حرة 

أطلقوا على  وال ندري أميكن أن يكون هؤالء الفالحون قد. »أمتان«اجليش واجلماعة قائد يسمى  جندياً وكان يقود
الذهيب مثل املغول، أم أن النبالء البولنديني  باعتبار أم أحرار مثل التتار، ومن أعضاء القطيع» قوزاق«أنفسهم اسم 

تزايدت صفوفهم بانضمام عناصر من سائر األنواع واألجناس؛ من فقراء ونبالء  وقد. اراً هلممسوهم بذلك االسم احتق
  .ويهود وتتر بل

 

ولكن القوة . حدودها ضد هجمات التتار واملغول استفادت بولندا، يف بداية األمر، من مجاعة قوزاق املدن يف محاية
ة لفصل أوكرانيا عن بولندا اليت كانت تستغلها عن طريق باعتبارهم وسيل الروسية الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم
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) أهم قادة القوزاق(مشيلنكي  وحتالف قوزاق املدن وقوزاق الزابروجيان حتت قيادة. االستيطاين ويهود األرندا اإلقطاع

 روسيا البولنديني واالستقالل بأوكرانيا اليت انضمت إىل الذي قاد االنتفاضة ضد احلكم البولندي وجنح يف طرد
اهلايدماك  وتعد مجاعات. جيوش القوزاق فيما بعد يف غزوام ويف عمليات القمع الداخلي واستخدم القياصرة. القيصرية

  .أيضاً من مجاعات القوزاق

 

  الهايدماك

Haidmaks  

 والفالحني قامت مجاعات شبه عسكرية من القوزاق واهلايدماك. »ينتقل«مبعىن » هايدا«من الكلمة التركية » هايدماك»
أوكرانيا البولندية يف القرن الثامن عشر، وهي منطقة كانت تضم جتمعات  باهلجوم على التجار من سكان املدن يف

كانت تضم  وكانت صفوفهم تضم األقنان اهلاربني من نري اإلقطاع البولندي إىل مناطق اإلستبس، كما .يهودية كبرية
املهرطقة اهلاربني من روسيا وبعض التتر   ورجال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينيةفقراء املدن وأبناء النبالء الفقراء

 واهلايدماك نتاج التفاعالت االجتماعية يف أوكرانيا اليت بدأت يف اية القرن السادس .املسلمني بل وبعض اليهود أحياناً

يعتربون أنفسهم ورثته، ومن هنا  ن اهلايدماكعشر ووصلت إىل قمتها مع االنتفاضة الشعبية اليت قادها مشيلنكي لذي كا
  .، مل مير عام دون أن تظهر مجاعة منهم1720من عام  وابتداًء. كان عداؤهم لالستغالل وألهل املدن واليهود

 

 اهلايدماك يف االستيالء على عدة مدن بولندية صغرية يف املنطقة الشرقية، وقتلوا ، جنح1750 و1739ويف عامي 

قُتل عشرون ألف بولندي من   يف مدينة أومان حني1768ولكن أسوأ املذابح وقعت عام . هود البولندينيعدداً من الي
هذه األعداد بسبب التهويل الذي مييل إليه الراصدون  بينهم بضعة آالف من اليهود، ولكن ال ميكن التحقق من دقة

  .املعاصرون لتلك األحداث

 

وأدت هجمات . نشاطهم يف اية األمر مبقاومة اهلايدماك حىت جنحتا يف إمخادوقامت احلكومتان البولندية والروسية 
اليهودية يف بولندا وإىل إفقارهم وجتذير اإلحساس لديهم بعدم الطمأنينة  اهلايدماك إىل حتطيم معنويات أعضاء اجلماعة

  .االستقرار وغياب

 

 القلعة / المعبد
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Fortress  Synagogue  

ظاهرة فريدة يف تاريخ الطرز املعمارية  القلعة/واملعبد.  معبد يهودي كان يستخدم للعبادة والقتالهو» القلعة/املعبد»
وقد ظهر يف بولندا، وخباصة يف املناطق احلدودية اليت تفصل بينها . أي نظري ألماكن العبادة، إذ من احملتمل أال يكون له

اليت كانت مصممة بطريقة  لعبادة والدراسة يف مثل هذه املعابد،وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يقومون با. روسيا وبني
  .ميكن استخدامها كحصون وقالع عسكرية يف آن واحد

 

فقد وظَّف النبالء . البولندي يف أوكرانيا ونشأت احلاجة ملثل هذا الطراز من املعابد يف إطار اإلقطاع االستيطاين
ودية يف عملية اعتصار أكرب قدر ممكن من األرباح من الفالحني اليه بعض أعضاء اجلماعة) شالختا(البولنديون 
مدن خاصة م  يعيشون يف) أرنداتور(فأصبحت اجلماعة اليهودية مجاعة وظيفية من الوكالء املاليني  .األوكرانيني

 حمل سخط اجلماهري وكانت اجلماعة اليهودية. الفالحني منعزلني لغوياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً عن مجاهري) شتتالت(
 ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم) اجلماعات الوظيفية، وخصوصاً العميلة كما هو احلال مع أعضاء(وغضبها 

اليهودية يتدربون على السالح،  ومع هذا كان أعضاء اجلماعة. حبمايتها من اجلماهري ومن االنتفاضات الشعبية احملتملة
حسبما كانت تنص (محلها، وبكمية معينة من البارود  سلحة بعدد الذكور القادرين علىوكان عليهم االحتفاظ بأ
  ).البولنديني ووكالئهم اليهود العقود املربمة بني النبالء

 

باإلمكان استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقالع  القالع مصممة بطريقة جتعل/وكانت هذه املعابد
منها  مزودة بكوات لتخرج) حاجز السقف أو الشرفة(حبوائط مسيكة للغاية، كما أن املتاريس  فكانت تزود. عسكرية

 1626الذي بين عام  Lutskلتسك القالع معبد/ومن أشهر املعابد. املدافع والبنادق، أثناء االشتباك مع اجلماهري

 على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد ملكي ببنائه كان ينص وصدر قرار. خلدمة األغراض العسكرية بالدرجة األوىل
 القلعة مزوداً بعدد/، كما جيب أن يكون املعبد)على نفقتهم(األربع وبالسالح الكايف  معبدهم هذا بكوات من اجلهات

. والرصاص والبارود وصدر أمر ملعبد ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق. من الرجال يكفي لصد اهلجمات عليه

يف زمن السلم كسجن يودع فيه ارمون من أعضاء  كان يستخدم(ع تزود عادةً بربج مراقبة ضخم القال/وكانت املعابد
  ).اليهودية

 

لكل هذا فنحن نرى . وطرافته القلعة والدولة الصهيونية أمر مثري للغاية، يستحق التأمل لداللته/بني املعبد ونقاط التشابه
القلعة، فأعضاء /بأن النموذج كان كامناً وحسب يف حالة املعبد  بل ميكن القولالقلعة،/القلعة خري رمز للدولة/أن املعبد

موكلة للقوات  وخربم اإلدارية معهم، وكانت عملية القتال) الربوي(كانوا حيملون أساساً رأمساهلم  اجلماعات اليهودية
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القلعة /أما يف حالة الدولة. ذه القواتوصول ه العسكرية البولندية، وكان اهلدف من محل السالح دفاعياً ومؤقتاً حلني
  زفقد اكتملت األمور متاماً

) لوظيفة اإلستراتيجية القتالية فوظيفته املالية ثانوية بالنسبة(العنصر البشري العميل حيمل السالح بالدرجة األوىل   وأصبح

 أن القوات اإلسرائيلية كانت 1973هذا لوحظ أثناء حرب عام  ومع. القلعة/وظهرت الطبيعة العسكرية للدولة املعبد
اجلوي ووصول  اليهودية يف أوكرانيا، إذ استمرت يف القتال بشكل دفاعي ومؤقت حلني تشغيل اجلسر تشبه متاماً اجلماعة

  :القلعة/القلعة والدولة/األساسية بني املعبد وفيما يلي نقاط التشابه. األسلحة املتقدمة من الواليات املتحدة

 

 القلعة /المعبد

خلدمة مصلحته املالية  )أوكرانيا(يف منطقة حدودية ) النبالء البولنديون(بشري مشتول قام بغرسه عنصر خارجي  عنصر
  )الشعب األوكراين(ولقمع السكان األصليني 

 

  املغروس تحول إىل مجاعة وظيفية عميلة تعيش يف شتتالت معزولة العنصر

 

   املقهوراملتوقع أال يذعن العنصر البشري كان من

 

  اجلماعة الوظيفية كان من الضروري تسليح أعضاء

 

  القلعة/ظهور املعبد

 

  انتفاضة مشيلنكي انتفاضات مستمرة أمهها

 

 القلعة /الدولة
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فلسطني من وجهة نظر الغرب (يف منطقة حدودية ) اإلمربيالية الغربية(خارجي  عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر
ألصليني »السكان ا خلدمة مصلحته اإلستراتيجية واملالية ولقمع) فصل بني الغرب والشرقاحلدود اليت ت تقع على

  )الشعب الفلسطيين(

 

  وظيفية عميلة معزولة عما حوهلا العنصر املغروس تحول إىل دولة

 

  املقهور كان من املتوقع أال يذعن العنصر البشري

 

  كان من الضروري تسليح الدولة الوظيفية

 

  القلعة/الدولةظهور 

 

 1987انتفاضات مستمرة آخرها االنتفاضة املباركة عام 

 

 بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر : الباب التاسع

 

 تقسيم بولندا 

Partition of Poland  

ة يف شرق واليت أثرت يف اجلماعة اليهودي ،»التاريخ اليهودي«من أهم األحداث التارخيية اليت تقع خارج نطاق ما يسمى 
 1772كان التقسيم األول عام . 1795  1772تقسيم مملكة بولندا يف الفترة  تأثرياً عميقاً،) يهود اليديشية(أوربا 
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عاماً أخرى  واستغرقت العملية مخسة وعشرين عاماً مث مرت مخسة وعشرون. 1795والثالث عام  1793 والثاين عام
  .حىت مت تثبيت احلدود

 

 : "1772"التقسيم األول 

 
اجلنوبية الغربية  أما األجزاء. يف مشال شرق بولندا) بيلوروسيا(املنطقة اليت تعرف باسم روسيا البيضاء  ضمت روسيا

كما ضمت بروسيا أجزاء من غرب بولندا، ففقدت  .، فضمت إىل النمسا)أو روسيا احلمراء(املعروفة باسم جاليشيا 
وكان هذا يعين أن ثُلث يهود بولندا أصبحوا حتت حكم كل من النمسا  .بولندا بذلك ثُلث أراضيها وخمس سكاا

  ).التابعة للنمسا(وكانت أغلبيتهم يف جاليشيا  وروسيا وبروسيا،
 

 : "1793"التقسيم الثاني 

  .بينهما زادت كل من روسيا وبروسيا ممتلكاما، فقسمتا نصف بولندا تقريباً فيما
 

 : "1795"التقسيم الثالث 

 800.000وأدى التقسيمان الثاين والثالث إىل توزيع . بني روسيا وبروسيا والنمسا سيم البقية الباقية من بولندامت تق

  .يهودي بني النمسا وبروسيا وروسيا
 

 : "1815"التقسيم الرابع 

، مث 1793م بروسيا عا  وأسس دوقية وارسو اليت اقتطعها من اجلزء الذي كان قد ضم إىل1806نابليون عام  ظهر
، رمست اخلريطة السياسية 1815يف مؤمتر فيينا عام  ولكن،. ضم إليها أجزاء من املنطقة اليت كانت النمسا قد ضمتها

 النمسا على جاليشيا، وضمت بروسيا ثورن واملناطق ااورة اليت احتدت مع بقية فيما يعترب التقسيم الرابع، فأبقت

 1846واستمرت حىت عام  وسيا ومسيت دوقية بوزنان، وظهرت دولة كراكوف احلرةاملناطق البولندية اليت ضمتها بر

اليت حصلت عليها يف التقسيمني األول والثاين وضمت  أما روسيا، فاحتفظت بغنائمها. حيث ضمتها النمسا إىل جاليشيا
مملكة بولندا، وهي كيان سياسي اجلزء األوسط من بولندا، أي مقاطعة وارسو، فأصبح  أما. املقاطعات اجلنوبية والغربية

  .1831مستقل كان يتبع روسيا إىل أن أصبح مقاطعة روسية بعد عام  شبه
 

 : "1939"التقسيم الخامس 
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مث معاهدة رجيا بني روسيا وبولندا ) 1921  1920) بعد احلرب العاملية األوىل، واحلرب الروسية  البولندية
) 1932(ضمونة مبوجب معاهدة عدم االعتداء السوفيتية البولندية وأصبحت م ، تقررت حدود بولندا)1921مارس(

وروسيا هو التقسيم  ويرى بعض املؤرخني أن تقسيم بولندا بني أملانيا.  لعشرة أعوام1934جتديدها سنة  اليت مت
. 1939سطس  أغ23األملاين السوفييت املؤرخ يف  اخلامس، وهو التقسيم الذي تقرر بناًء على البنود السرية لالتفاق

، وغزت القوات 1939األملانية األراضي البولندية يف األول من سبتمرب  ويف أعقاب هذا االتفاق، غزت القوات
  .1934بولندا خارقة بذلك معاهدة عدم االعتداء اددة عام  السوفيتية شرق

 

  بوزنان

Poznan  

 ويف األملانية، يشار لكل من املقاطعة واملدينة بكلمة. هعاصمة مقاطعة حتمل االسم نفس مدينة يف بولندا الكربى، وبوزنان

وقد نشأت . املراكز اليهودية وقد استقر فيها اليهود منذ أواخر القرن الرابع عشر حيث كانت أحد أهم. »بوزن»
وبقية السكان الذين حاولوا أن يقفوا ضد ) املدينة من جمموع سكان% 10(صراعات بني أعضاء اجلماعة اليهودية 

واستمرت هذه احملاوالت حىت . عدد منازل اليهود ويطردوا القادمني اجلدد منهم ارة القطاعي اليهودية وأن حيددواجت
بوظيفة مهمة يف اتمع  ومع هذا، كانت أحوال اجلماعة جيدة بشكل عام، فكانوا يقومون. القرن السابع عشر بداية

  .وكانوا موضوعني حتت محاية امللك
 

ليشكلوا منافسة  عشر، بدأ التدهور احلقيقي؛ إذ زادت الضرائب، وبدأ يتوافد جتار أملان من سيليزيا ابعومع القرن الس
، وواجه التجار اليهود )19إال يف منتصف القرن ال  ومل تحل هذه املسألة(قوية للتجار اليهود، وغرق القهال يف الديون 

 وازداد حال اليهود سوءاً خالل احلرب.  وبراندنربج وغريهاالتجارية يف فرانكفورت صعوبات غري عادية يف األسواق

االجتماعية وتناقُص عدد السكان،  ، إذ أدى التدهور االقتصادي إىل زيادة حدة الصراعات)1660 1655(السويدية 
  .وإمهال التعليم الديين

 
تبقَّى منهم أن يفعل  د متزايدة، ومل يتمكن منكثرياً يف القرن الثامن عشر، فقد ترك اليهود املدينة بأعدا ومل خيتلف الوضع

وبذا، كانت بروسيا . 1793إىل بروسيا عام ) واملقاطعة املدينة(وظل هذا الوضع إىل أن ضمت بوزنان . أي شيء
 مث ضمت بوزنان إىل دوقية وارسو اليت أسسها نابليون مث أُعيدت إىل احلكم. يهودي  ألف200 حنو 1807تضم عام 

  .1815ام الربوسي ع
 

اليت كانت دف إىل احلد من عدد اليهود واإلبقاء على  1750 وطبقت بروسيا، يف بداية األمر، القوانني الصادرة عام
للعنصر  بعد ذلك، مت التخلي عن هذه السياسة، وتبنت البريوقراطية األملانية سياسة ممالئة ولكن،. األثرياء مهنم فقط

  .مقابل العنصر البولندي الساليف  باعتباره عنصراً أملانيا ميكن االعتماد عليهاليهودي الذي يتحدث اليديشية
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وحينما أُلغي االستقالل الشكلي لدوقية بوزنان الكربى . العناصر البولندية وتسبب ذلك يف عزل أعضاء اجلماعة عن

الدائرة بني االجتاه  شاطاً يف احلربمقاطعة بروسية، أصبح سائر اليهود مواطنني بروسيني لعبوا دوراً أكثر ن وأصبحت
وبطبيعة احلال، كان أعضاء اجلماعة ضمن مؤيدي االجتاه . البولندية الداعي إىل أملنتها واالجتاه الداعي إىل صبغها بالصبغة

احملاوالت  وعندما ظهرت. كانت احلركات البولندية اجم اليهود باعتبارهم عناصر أملانية معادية لكل هذا،. األول
ومشاريع اقتصادية أخرى، كان هلا اجتاه  البولندية القومية لالستقالل االقتصادي اليت أخذت شكل تعاونيات ومصارف

املدن الصغرية إىل املدن الكبرية، وصاحب ذلك انتقال من التجارة احمللية  ونتج عن ذلك هجرة يهودية من. معاد لليهود
وبرسالو، وأخرياً حنو الواليات  جتهت اهلجرة حنو بروسيا، وخصوصاً برلنيمث ا. يف املصارف والصناعة واملهن إىل العمل

%) 1.26 (26.512 إىل 1849عام  (%5.7) 76.757 وقد تناقص عدد سكان بوزنان اليهود من. املتحدة

بعد وبعد ضم بوزنان إىل بولندا، . املدن األملانية الكربى من يهود بوزنان وكانت نسبة كبرية من يهود. 1910عام 
  .العاملية األوىل، هاجرت البقية الباقية إىل أملانيا ومل يبق سوى بضعة آالف احلرب

 

 : وتسبب وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين

 
  .األملان اليهودي عن احلركة القومية البولندية، وهو ما جعلها معادية لليهود لتعاوم مع  فصل العنصر البولندي 1
 
فيهود أملانيا . إعادة صبغ يهود أملانيا بصبغة شرق أوربية نان، إىل املدن األملانية األساسية، يف تسببت هجرة يهود بوز 2

القومية  حميطهم احلضاري متاماً، وكانوا ال يتحدثون سوى األملانية، كما كانوا يدافعون عن األصليون كانوا مندجمني يف
يتم صبغهم بالصبغة األملانية إال يف مرحلة   يهود شرق أوربا، فلمأما. العضوية األملانية ويتبنون أسلوب احلياة األملاين

سطحية وضعيفة، بل واحتفظوا بكثري من مالمح شخصيتهم الشرق أوربية  متأخرة، ولذا كانت هويتهم األملانية
  .تنتشر بينهم األفكار الصهيونية كما كانت. اليديشية

 
وأدى ذلك إىل . ديشية بشكل عام، حىت أصبح هلم وزن عددي كبريويهود الي تزايد عدد املهاجرين من يهود بوزنان،

ويهود أملانيا املندجمني،  يف العقل األملاين حبيث متت املساواة بني يهود اليديشية الغرباء» يهودي«تعريف كلمة  إعادة
، أي »إيست يودين«ضاً يكونوا غرباء وحسب وإمنا كانوا أي ولكن األهم من ذلك أم مل. وأصبح اجلميع يهوداً غرباء

ألملانيا، كما  والشعوب السالفية، حبسب النظرة النازية، كانت تعتبر اال احليوي. ساليف يهوداً شرق أوربيني من أصل
بوزنان، سامهت يف إعادة تصنيف يهود أملانيا  فكأن هجرة يهود اليديشية، وضمنهم يهود. كانت هدفاً للعنصرية النازية

» الغريب« ، فهو إذن ليس »العنصر الغريب الذي البد من نبذه «إىل  »غريب الذي البد من دجمه العنصر ال« من 

  .»الغرمي « أيضاً  وحسب وإمنا هو،
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  "1935-1867"جوزيف بيلسودسكي 

Jozef Pilsudski  

 ناضل منذ مثانينيات .ودرس الطب) ليتوانيا) ولد يف فلنا). شالختا(رجل دولة بولندي وابن أحد فقراء طبقة النبالء 
 بتهمة حماولة اغتيال قيصر 1887عن روسيا القيصرية، وقُبض عليه عام  القرن التاسع عشر من أجل استقالل بولندا

بولندا، فانضم للحزب  وفر إىل سيربيا، ولكنه عاد منها وقد ازداد إصراراً على حترير. اإلسكندر الثالث روسيا
، قُبض عليه مرة أخرى وسجن يف قلعة 1909عام  ويف.  له وحرر جملته السريةاالشتراكي البولندي وأصبح قائداً

وحينما اندلعت احلرب . ونقل إىل مستشفى عسكري يف روسيا حيث فر منها وارسو، فادعى اجلنون برباعة فائقة
. كان ينوي تنظيمه ضد روسيا ذياليابانية، اجته بيلسودسكي إىل اليابان حبثاً عن مساعدة له يف التمرد الشعيب ال الروسية

وحينما اندلعت احلرب العاملية األوىل، حاربت قواته . روسي وكون نواة اجليش البولندي بأموال سرقها من قطار بريد
عليه عام  واألملانية ضد روسيا، ولكن األملان رفضوا االعتراف باستقالل بولندا وألقوا القبض مع القوات النمساوية

. 1918 نوفمرب 10استقبال األبطال يف  أُفرج عنه بعد هزمية أملانيا، وعاد إىل بولندا حيث استقبلولكنه . 1917

وبذلك أصبح أول رئيس لدولة بولندا املستقلة يف العصر احلديث، . الدولة وبعد أربعة أيام من وصوله، قَبل منصب رئيس
ليتوانيا  ف إىل إنشاء دولة فيدرالية تضموكان بيلسودسكي يهد. 1923  1918املنصب يف الفترة  وظل يشغل

  .صده بيلسودسكي حمققاً النصر لبولندا  جوم على بولندا،1920وحينما قام اجليش األمحر عام . وأوكرانيا وبولندا
 

عقدت انتخابات عامة ختلى بيلسودسكي بعدها عن سلطاته وعمل قائداً  1922٬ وبعد صدور دستور بولندا اجلديد عام
عام ) مؤقتاً(السياسية  وحينما وصل احلزب اليميين إىل احلكم، استقال بيلسودسكي من منصبه واعتزل احلياة .للجيش

بالدولة اجلديدة، استوىل على احلكم بدعم من  وحني وجد أن املناقشات الربملانية اليت ال تنتهي ستودي. 1923
. زير احلرب، ولكنه كان القوة احملركة من وراء الستارالدولة واكتفى مبنصب و األحزاب اليسارية، رافضاً منصب رئيس

الديكتاتور، على حد  ختلى عنه أصدقاؤه اليساريون لتحالفه مع كبار املالك وبدأوا محلة إلسقاط 1930٬ ويف عام
  .وحكم بولندا من خالل أعوانه اجلدد قوهلم، فرد عليهم بيلسودسكي مبنتهى العنف إذ ألقى القبض عليهم

 
وأسس . يف بولندا، وخصوصاً العمال منهم، يف مقتبل حياته السياسية لسودسكي بأعضاء اجلماعة اليهوديةاحتك بي

ميثل االنفصال  البولندي الذي أصدر جملة باللغة اليديشية، إال أنه هاجم حزب البوند بشدة باعتباره احلزب االشتراكي
وعندما استوىل بيلسودسكي على السلطة عام  .ل البولنديالديين والتجاري اليهودي ويفضل الترويس ويعارض االستقال

 الداخلية للجماعة اليهودية كما فرضت قيوداً متزايدة على نشاطهم االقتصادي ، زاد تدخل الدولة يف الشئون1926

ملرتبط بطبقة النبالء ملرياثهم التارخيي ا ومما يذكَر أن وضع اجلماعة اليهودية يف بولندا كان وضعاً قلقاً نظراً. واالجتماعي
وبالتايل، جاء استقالل بولندا ليعمق عزلة . وعملت ضد املصاحل القومية للبالد اليت استغلت اجلماهري البولندية) شالختا(

بولندية بدأت، ومعها الدولة  وعزز هذا االجتاه أيضاً منو طبقة جتارية. اليهودية يف بولندا ويتجه إىل لفظها اجلماعة
أبرمت حكومة . 1934ويف عام . ألعضاء اجلماعة اليهودية  االضطالع بالوظائف الوسيطة التقليديةالبولندية، يف
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 أن أدرك أن فرنسا غري قادرة على محاية بولندا ضد أملانيا اليت بدأت يف إعادة تسليح بيلسودسكي معاهدة مع هتلر بعد

بيلسودسكي رفض، وجدد   على روسيا، ولكنوحاول هتلر إقناع بيلسودسكي باالنضمام إليه يف اهلجوم. نفسها
  .وارسو  يف1935ومات بيلسودسكي عام . معاهدة عدم االعتداء مع روسيا

 

  بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية

Poland, from the Partition to the Second World War  

النمسا وبروسيا : أخرى هي دا إىل بالد أوربية، مت ضم أغلبية يهود بولن)1795 - 1772(بعد تقسيم بولندا 
من % 50ويشكلون ) شتتالت(يعيشون يف مدن صغرية   كان ثلثا يهود بولندا1828وحبلول عام . وأساساً روسيا

 وميارسون بعض احلرف مثل تقطري اخلمور والصناعات املرتلية، وخصوصاً النسيج، دون سكاا، يعملون جتاراً صغاراً

  . من احلكومة املركزية الضعيفةتدخل كبري
 

 الذي منحهم حقوقهم 1807اليهودية أو حتديثهم مع دخول نابليون بولندا عام  وبدأت عملية دمج أعضاء اجلماعة
مبقدار استعدادهم  وطبق عليهم القرارات نفسها اليت طُبقت عليهم يف فرنسا وهي أن احلقوق متنح لليهود املدنية

فترة انتقالية كان عليهم أن يتخلصوا خالهلا من  احلقوق السياسية عنهم ملدة عشرة أعوام تعدلالندماج، ولذا حجبت 
حكم  ، مؤمتر فيينا الذي حول بولندا إىل مملكة مستقلة حتت1815مث عقد، عام . بيئتهم مسام اخلاصة وأن يندجموا يف

وكتب أحد األساقفة . يف اتمع ا مبقدار اندماجهموكان دستورها يتضمن بنوداً حتمي حقوق اليهود وتزيده. القيصر
يهود بولندا، ) أي حتديث(ديفيد فرايدلندر يسأله عن أفضل السبل إلصالح  البولنديني إىل املفكر األملاين اليهودي املستنري

ملية التحديث ع تدريب اليهود على احلياة املتحضرة قبل إعطائهم حقوقهم املدنية، أي أنه اقترح عليه فاقترح ضرورة
من التجار املندجمني وأعضاء املهن (اليهود األثرياء  بعد ذلك، كون بعض. اليت طُبقت يف روسيا) من أعلى(األوتوقراطي 

.  لتطوير التعليم اليهودي، وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية حديثة1825القدمي عام  جلنة املؤمنني بالعهد) احلرة

وهذه من (اليهود  ، كما فُرضت ضريبة على جتار اخلمور1822دي، أُلغي القهال عام مستوى التحديث االقتصا وعلى
اجلماهري ضدهم، ولتشجيعهم على االشتغال  حىت يتركوا هذه الوظيفة اليت كانت تسبب سخط) بقايا نظام األرندا

 القومي لبولندا أكثر حتدداًالبولنديني اليهود، يف وارسو أساساً، انتماؤهم  وقد ظهرت طبقة من املثقفني. بالزراعة

االندماج بسبب عدم اكتراث  ومع هذا، مل حيرز أعضاء اجلماعة اليهودية جناحاً كبرياً يف جمال حماولة. ووضوحاً
يالحظ أن اليهود خارج وارسو مل يظهروا ميالً كبرياً لعملية الدمج  كما. البورجوازية البولندية م وعدم ثقتها فيهم

شاءوا،   أعطى اليهود حرية بيع وشراء األرض واملنازل والسكىن أينما1862مرسوم روسي عام  روصد. والتحديث
، 1863وحينما اندلع مترد عام . واندماجهم وأُبطل القَسم اليهودي، كما منع استخدام العربية واليديشية لتعميق دجمهم

وحينما بدأ الروس يف التنكيل بالثوار، مل ينل . وا ضدهأن يهود ليتوانيا وقف مل تشترك فيه أعداد كبرية من اليهود، كما
  .منهم أي أذى، األمر الذي أبعدهم عن احلركة القومية البولندية اليهود
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، فطالبت )وظيفية مالية باعتبارهم مجاعة(بدأت احلركة القومية البولندية تأخذ طابعاً معادياً لليهود  1870٬ ويف عام
اليهودي بأنه غريب وبأن اجلماهري اليهودية معادية  طابع البولندي، وامت رأس املالبصبغ التجارة والصناعة بال
تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت احلرب ضد دمج اليهود هدفاً أساسياً هلا،  ومت. للحضارة احلديثة جاهلة ا

رغم تدين أحوال اليهود  إلشارة إىل أنه،وجتدر ا. بدأت تظهر بني أعضاء اجلماعة اليهودية االجتاهات الصهيونية كما
اخلارجية ويف جتارة األخشاب والغالل ويف املهن  بشكل عام، كانت توجد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة يف التجارة

  .احلرة
 

. ايناالنفجار السك األوىل، كان وضع يهود روسيا وبولندا متشااً يف كثري من النواحي، من أمهها ومع احلرب العاملية

وهو القطاع (من اإلشكناز % 80وأكثر من  من يهود العامل% 70، كان يف بولندا 1772ويالحظ أنه، مع عام 
وإذا وضعنا يف االعتبار أن اليهود األصليني، يف معظم دول ). األخرى الذي أفرز الصهيونية ومعظم احلركات اليهودية

أعداد من يهود  فة سكانية حقيقية، وأن أعدادهم تزايدت بسبب هجرةيف السكان وكانوا ال يشكِّلون كثا أوربا، اندجموا
يف القرنني األخريين هي من فروع يهود  اليديشية، فيمكن القول بأن كل اجلماعات اليهودية اليت ظهرت يف الغرب

نطقة االستيطان هو النازية حقيقياً حيث أعلن أن اجليب اليهودي يف بولندا وم بولندا، وهو ما جيعل قول هتلر واألدبيات
  .»البيولوجية لليهودية العاملية  املستودع البولندي الذي يصدر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل البنية التحتية «

 
، مث 1816من جمموع سكان بولندا عام % 6.8اليهودية كانوا يشكلون  وتذكر املوسوعة اليهودية أن أعضاء اجلماعة

 ، أي أن كل مائة بولندي كان يوجد بينهم ثالثة عشر يهودياً رغم هجرة أعداد1897عام  %13قفز العدد إىل 

. اليهودية يف العصر احلديث وتعد هذه من أعلى النسب اليت حققها أعضاء اجلماعات. كبرية منهم إىل خارج بولندا

  :عتماد على عدة مصادر أن تقرب إىلمقسمة، فيمكن باال ورغم صعوبة حتديد األعداد بدقة، باعتبار أن بولندا كانت

  

  1900سنة  / 1825 سنة/ الدولة 
 

  5.175.000 / 1.600.000/ روسيا قبل احلرب 
 

 1.325.000 / 400.000 /بولندا 
 

 2.300.000  /625.000/ أوكرانيا ، روسيا اجلديدة ، بيساربيا 
 

 1.450.000 / 350.000/ ليتوانيا وروسيا البيضاء 
 

 811.000 / 275.000/ جاليشيا
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، وبلغ عدد يهود بولندا عام 8.960.500إىل  2.730.000 وقد زاد عدد يهود أوربا ككل يف تلك الفترة من
  .3.510.000 حنو 1939

 

 : ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من اإلحصاءات التالية

 
أو  أي حنو نصفها (88ية منها  مدينة بولند181، كانت هناك )1857حوايل عام (التاسع عشر  يف منتصف القرن

% 66.2يهود، أي أن  من سكاا% 40 مدينة 120كما كان هناك . تضم أغلبية يهودية مطلقة) منها% 6.48

يهود بولندا يعيشون يف املدن ويشكلون  من جمموع9% 1.5وكان . من مدن بولندا كانت ذات طابع يهودي فاقع
هذا يعين استقطاباً كامالً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة   وكل.من املواطنني % 16.4من سكاا مقابل % 33

اليهودية من  ويف بوزنان، قفز عدد أعضاء اجلماعة. مل تتغري كثرياً مع اية القرن التاسع عشر لكن الصورة. يهود األرندا
من % 40.7أي ) 1910عام 166.628إىل ) من جمموع سكان املدينة% 12.2أي (1865 عام 2.775

 مدينة بولندية 57من السكان يف  %50 ، كان أعضاء اجلماعة اليهودية يشكلون أكثر من1897ويف عام ). كااس
وحىت عام .  مدينة81من سكاا، فكانت % 40اليهود أكثر من  أما املدن اليت كان يشكل.  مدن110من واقع 
وتزايدت معدالت ).  مدينة196 من واقع( مدينة 99من عدد السكان يف  %40 ، كان اليهود يشكلون1921

جاذبية املراكز  الضغوط اليت مارستها احلكومة على أعضاء اجلماعة اليهودية ليتركوا الريف، وبسبب اهلجرة بسبب
 .الصناعية

 
ففي املدن البولندية، كان اليهود يشكلون . تركزهم يف التجارة وعامل املال لكن تركز يهود بولندا يف املدن يعين أيضاً

مصرفاً أساسياً  26 من( مصرفاً 18ويف اية القرن التاسع عشر، كان . من التجار واحلرفيني% 100وأحياناً  90%
ثرية يهودية تستثمر يف الصناعة، ولكن أغلبية  وظهرت طبقة. يف أيدي اليهود أو املسيحيني من أصل يهودي) يف وارسو

  .التجار الفقراء يهود بولندا العظمى كانوا من صغار
 

منتصف القرن، كان االندماج االقتصادي ألعضاء اجلماعة يتزايد  ورغم تشوه البناء الطبقي لدى يهود بولندا فإنه، مع
 من مجلة اليهود يعملون% 44.7، كان 1857ففي عام . واملهن اليت كانوا يشغلوا كما يتضح يف الوظائف

إذ اخنفض عدد العاملني  1897 واختلفت النسبة قليالً عام. فقط يف احلرف اليدوية والصناعات% 25بالتجارة، مقابل 
، كما زاد عدد %34.3يف احلرف والصناعات زاد إىل  ولكن األهم من هذا أن عدد العاملني%. 42.6بالتجارة إىل 

  .1897عام % 37.9 إىل 1862جمموع التجار عام  من% 27.9التجار غري اليهود من 
 

ولكن، مع تعثُّر التحديث . وخصوصاً يف وارسو، حققت شيئاً من احلراك االجتماعي ود،وظهرت طبقة من املهنيني اليه
أعضاء اجلماعة  يف بولندا، مت طرد) 1891عام ( الروسية 1888أوربا، وبعد تطبيق بعض قوانني مايو  يف شرق

الجتماعي أمام هؤالء املهنيني أبواب احلراك ا ونتج عن ذلك إغالق. اليهودية من القرى وحدد النصاب املسموح هلم به
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ويالحظ تحول أعداد كبرية من يهود . الزعامات الصهيونية واليهودية األخرى وقد جاءت من صفوفهم معظم. اليهود
فقد ظلوا جتاراً صغاراً  إىل طبقة عاملة صناعية داخل منطقة االستيطان، وهي ظاهرة ظل يهود بولندا مبنأى عنها، روسيا

  .مل تكن ضئيلة فيني تشكل الطبقة العاملة بينهم نسبة صغرية إنوكباراً وحر

 
اليهودية حمط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفني مع  ومع اندالع احلرب العاملية األوىل، كان أعضاء اجلماعة

يهود بولندا  ملان حنو صبغواجته األ. ، تحسن وضع اليهود قليال1917ًاحتل األملان بولندا عام  وبالفعل، حينما. األملان
 يتضمن 1916وصدر مرسوم عام . ضمتها أملانيا بصبغة أملانية بسبب زيادة العنصر األملاين يف املناطق البولندية اليت

ومع اية احلرب العاملية األوىل، وجد . وعارض الصهاينة هذا املرسوم. عرقية االعتراف باليهود كطائفة دينية ال كطائفة
، مث بني )يف لفوف(واألوكرانيني  ، وبني البولنديني)يف فلنا(سهم يف مفترق الطرق بني البولنديني والليتوانيني أنف اليهود

، مت توحيد العناصر )1939  1918(استقالل بولندا  ولكن، مع. 1920البولنديني والبولشفيك خالل حرب عام 
 وبذا، أصبحت بولندا تضم. يا منذ التقسيم، مع بقية بولنداتعيش حتت حكم أملانيا وروس البولندية اليهودية، اليت كانت

بولندا، إىل   وزاد، نتيجة ضم بعض أراضي1921 عام 2.845.000أكرب تجمع يهودي يف أوربا، حيث كان 
  .هذه الفترة مع اية3.300.000، مث وصل إىل )1931من السكان عام % 8.9أي (3.137.000

 

تركز أعضاء الجماعة اليهودية في القطاعات االقتصادية واضطالعهم بمهن ، كانت نسبة 1921وعشية عام 
 : اليووظائف معينة يختلف بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي، كما هو موضح في الجدول الت

 
  يهود غري/ يهود / املهنة 

 
 %80.7% / 9.8/ الزراعة 

 
 %7.7/ %32.2/ الصناعة واحلرف اليدوية 

 
 %1.5% / 35.1/ التأمني التجارة و

 
 %1.7 % /2.7/ النقل 

 
 %2.3% / 4.4/ املهن احلرة 

 
 من% 2.9بولندا تركزوا يف التجارة والتأمني والصناعة واحلرف اليدوية مقابل  من يهود% 67.3ويالحظ أن 

 ألف حمل 74ملَّك اليهود وت. اليهود  ضعفاً مقارناً بعدد التجار غري20وكان عدد التجار اليهود ال يزال . البولنديني



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               529  

من مجلة سكان % 30من اليهود يعيشون يف املدن ويشكلون  %76وكان .  ألف حمل للبولنديني كافة123مقابل 
  .من سكان لفوف %31.5 من سكان لودز و% 35.5وارسو و

 
ألقليات الدينية احللفاء املنتصرون ومعهم بولندا، حقوق ا ، اليت وقعها1919وضمنت معاهدة األقليات يف يونية 

 ومت ضم هذه املعاهدة إىل. ببقية املواطنني، كما أعطت اليهود احلق يف إدارة مدارسهم واللغوية ونصت على مساوام

ولكن . أمام القانون  على تساوي املواطنني كافة1935كما نص دستور عام . 1921الدستور البولندي الصادر عام 
فقد ازداد الوضع االقتصادي لليهود تدنياً وبدأت  األحيان عن الوضع املتعني،احلقوق السياسية ختتلف يف كثري من 
واستوىل جوزيف بيلسودسكي على . احلكم يف أوربا بأسرها، وخصوصاً يف أملانيا الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم

فقد نص دستور عام  يهود،ومل يكن هذا االنقالب معادياً بالضرورة لل.  عن طريق انقالب1926يف بولندا عام  احلكم
والبنية الثقافية واالقتصادية للمجتمع، كانا يلفظان  ولكن اجلو العام،.  على تساوي املواطنني كافة أمام القانون1935

ذو توجهات نازية طالب مبصادرة أموال اليهود وطردهم، وأصبح الربملان البولندي  اليهود، فظهر حزب بولندي متطرف
وزاد النشاط . البولندي د الدعاية املعادية لليهود كعنصر غريب فائض جيب اجتثاثه من اتمعمنرباً لتردي نفسه

أن حتصل على نصيب متزايد من التجارة واملهن، وقامت  االقتصادي للطبقة الوسطى البولندية يف الثالثينيات، وحاولت
 وألن عملية التنمية يف بولندا كانت. اءها الدولةاليت ميتلكها يهود بولندا وقفت ور حبركات مقاطعة لألعمال التجارية

اجلماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً  تتم من خالل الدولة، أكرب ممول رأمسايل آنذاك، فإن عملية تضييق اخلناق على أعضاء
لة، مثل احلكومة وبنوك الدولة واالحتكارات اليت متتلكها الدو ضخمة، فقامت حماولة الستبعاد أعضاء اجلماعة من سلك

مقاطعة  وقامت حركات). الذي كان مركزاً يف أيديهم(واستبعادهم كذلك من سلك التجارة اخلارجية  صناعة الطباق،
الكنيسة الكاثوليكية يف بولندا بثقلها وراء  وبسبب توجهها القومي الواضح، ألقت. أيضاً يف املهن احلرة واحلرف اليدوية

كل هذه احلركات دف إىل طرد أعضاء اجلماعة اليهودية من قطاعات  كانتو. احلركات الشعبية املناهضة لليهود
جديدة يف جماالت  وهو أمر ممكن من الناحية النظرية، ولكن مل يقابله اجتاه مماثل حنو خلق فرص اقتصادية اقتصادية معينة،

ان تأييد احلكومة البولندية للحركة ومن هنا ك. اتمع والواقع أن اهلدف كان طرد اليهود ونقلهم ال دجمهم يف. أخرى
عام   ألف300وقد بلغ عدد العاطلني عن العمل بني اليهود . إىل جري اليهود إىل فلسطني الصهيونية وجلهودها الرامية

  1921هاجروا يف الفترة  ولذا، شهدت هذه املرحلة استمرار اهلجرة من بولندا، حيث بلغ عدد الذين. 1938

 مليون عام 3.200هذا بلغ عدد اليهود  ومع. هاجرت أعداد كبرية منهم إىل فلسطني 395.235 حنو 1937
 . عشية الغزو النازي1939

 
أحزاب سياسية تنادي  تردي وضع اليهود، فإن العناصر الليربالية وقفت إىل جانب أعضاء اجلماعة، وكان مثة ورغم

أن معاداة اليهود مل جتد طريقها إىل صفوف الطبقة  كما يبدو. باملساواة أمام القانون اخنرطت يف سلكها عناصر يهودية
 ونظم حزب البوند عدة إضرابات من أجل حقوق اليهود أيدا عناصر. العناصر الثورية العاملة البولندية، وخصوصاً

نوهنا من قبل، كان وكما . ألقلية ولكن، مع هذا، كان تأييد اليهود الليرباليني والثوريني تأييد أقلية. بولندية مسيحية
  .قلقاً يستند إىل تراث تارخيي معاد للجماهري ومصاحلها وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي وضعاً
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ففي . واالستقطاب البولندي، شأنه شأن معظم اتمعات األوربية يف تلك الفترة، حنو مزيد من التطرف وقد اجته اتمع

حنو مزيد من االنفصال فكان هلم ما يسمى  ، بدأ أعضاء اجلماعة اليهودية يتجهونمقابل التطرف القومي البولندي
وهذه اجلماعة كان هلا ). ضغط تضم كل املمثلني اليهود داخل الربملان البولندي وهو مجاعة(بالنادي الربملاين اليهودي 

سيطر أتباع الصهيونية  وقد. ن تأييدهاووزا العددي، ولذا كانت احلكومات البولندية حتاول خطب ودها لضما ثقلها
وازداد الوضع تطرفاً، فمع . مجلة النواب اليهود من% 50 حنو 1922العامة على هذا النادي، فكانوا يشكلون عام 

عشر  العماليني والتصحيحيني هم الذين استولوا على القيادة يف املؤمتر الصهيوين الثامن الثالثينيات يالحظ أن الصهاينة
متاماً وال يرون حال للمسألة  ، وهم عناصر متطرفة من منظور االندماج يف اتمع البولندي، رافضون له)1933(

أوربا من فائضها اليهودي، أي أم كانوا يشكلون فرقة تطالب حبل  اليهودية إال بتهجري اليهود من بولندا بل وإخالء
. العامل ب الصهيونية يف بولندا كانت أقوى األحزاب الصهيونية يفويالحظ أن األحزا. اليهودية ائي وجذري للمسألة

األحزاب اليهودية يف بولندا إن مل يكن  وإىل جانب األحزاب الصهيونية، كان يوجد حزب البوند الذي أصبح من أهم
سية من خالل حتالفات ولكن يبدو أنه كان يعبر عن قوته السيا. الصهاينة أمهها على اإلطالق، بل إنه كان أكثر قوة من

تقليدية حتاول  وإىل جانب هاتني القوتني، كانت هناك أحزاب دينية. األخرى) غري اليهودية(السياسية  مع األحزاب
  .االنسحاب من اال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم

 
يف كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية الثقا ومل يكن انعدام التجانس مقصوراً على اال السياسي، وإمنا مشل اال

كان للحركة الصهيونية شبكة من املدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على  وقد. املنفردة يف منتصف الثالثينيات
 44.780فيها  كانت لغة التدريس فيها العربية كما كان عدد الطلبة. ومدارس حضانة وابتدائية وثانوية االستيطان

املنظمة املركزية للمدارس : البولندي ملصطلح االختصار(ت هناك شبكة أخرى تشرف عليها مؤسسة زيشو وكان. طالباً
 االشتراكية والثقافية اليديشية، وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديشية، وكان عدد وهي شبكة مشبعة بالروح) اليديشية

. الدراسة فيها هي اليديشية دارس التجارية لغةكما كان يوجد عدد من امل.  ألفا15.486ًالطلبة يف هذه الشبكة 

تضمان عدة مدارس ) الدينية الصهيونية(منظمة املزراحي  وكان هناك شبكتان من املدارس الدينية يشرف على األوىل
 ،وأخرياً. دراسات دينية عليا، وكانت لغة التدريس يف هذه املدارس العربية والبولندية دينية ابتدائية وثانوية وكليات

  .كانت هناك شبكة دينية تتبع املؤسسة الدينية األرثوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية
 

ففي . وقد تلقَّى هؤالء الدروس بالبولندية .وإىل جانب ذلك، كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام التعليمي احلكومي
دية، كما كان هناك أولئك الذين سافروا إىل لغتهم األصلية البولن  يهودي أن381.300، قرر 1931إحصاء عام 
 .للدراسة غرب أوربا

 

  بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر

Poland from the Second World War to the Present  
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ندي البول ، واخنرط اليهود يف سلك اجليش1939معاداة اليهود بعد اهلجوم النازي على براغ عام  احنسرت موجة
ويف العام نفسه، مت تقسيم . املعادية لليهود للدفاع عن الوطن، وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء اجلماعات

أما بقية . 1.309.000بولندا تضم ثلث سكاا وعدداً كبرياً من اليهود يبلغ  بولندا إذ ضم االحتاد السوفييت رقعة من
أما باقي بولندا، فكانت  .ت أملانيا اجلزء الغريب متضمناً مدينة لودز الصناعيةوضم. فخضعت للنفوذ األملاين بولندا،

 يهودي، أما 632.000وكانت املنطقة األوىل تضم . »العامة احلكومة«حتكمه حكومة بولندية تابعة ألملانيا تسمى 
من % 12.1أي  (1941 عام 1.700.000 زاد إىل 1.269.000تضم  منطقة احلكومة العامة فكانت

  .2.042.000اليهودية أن عدد اليهود اخلاضعني حلكم النازي كان يبلغ  وتذكر املوسوعة). السكان
 

. إصدارها هلذا الغرض النازيون التمييز العنصري إىل عملية منهجية منظمة من خالل جمموعة من القوانني مت وقد حول

لبولندي كافة خلدمة النظام النازي، ولكننا سنقتصر هنا ا وكان كثري من هذه القوانني دف إىل تسخري قطاعات الشعب
السخرة   فرض أعمال1939وقد صدر مرسوم عام . القوانني اليت ختص أعضاء اجلماعة اليهودية على اإلشارة إىل تلك

وا عمرهم على عشرة أعوام أن يعلق وكان على اليهود الذين يزيد. على اليهود ومت مبقتضاه تكوين فرق عمالة يهودية
  .كما صودرت أموال عديد من اليهود. جنمة داود

 
مؤسسات احلكم الذايت ينطلق من  ولكن أهم أعمال النازيني يف هذا املضمار تأسيس جيتو وارسو، وكان مؤسسة من

تعريف قوانني وورمربج وقانون (يهودي باملولد وليس بالعقيدة  اإلميان الصهيوين بأن اليهود شعب عضوي وأن اليهودي
عالقة إجنلترا  وارسو عالقة استغالل استعمارية ال ختتلف كثرياً عن) دويلة(الدولة النازية جبيتو  وكانت عالقة) عودةال

  .مبصر أو عالقة الدولة الصهيونية بالضفة الغربية
 

 أبريل وارسو يف مقاومة بولندية قوية ضد النازيني اشترك فيها أعداد من اليهود، ونظمت انتفاضة جيتو وقامت حركة
بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود ال  ولكن، يبدو أن الصهاينة مل يشتركوا يف هذه االنتفاضة. 1943عام 

  .اهلجرة إىل فلسطني يتم داخل إطار الوطن األم وإمنا عن طريق
 

، وحلت )إحصاء آخر أم كانوا أقل من ذلك بكثر ويف (250.000ومع اية احلرب، بلغ عدد يهود بولندا 
، سمح للصهاينة باهلجرة، وبدأت نقط التجمع السكانية اليهودية يف 1949عام  األحزاب الصهيونية البولندية والبوند

السوفييت إبان احلرب، إال   ألف يهودي بولندي من الذين فروا من بولندا إىل االحتاد25ورغم إعادة توطني  .االختفاء
ويتضمن هذا الرقم اليهود ممن  (1958 و 1948عامي   ألفاً بني140، فهاجر أن أبواب اهلجرة إىل إسرائيل فُتحت
 ومتت تصفية اجلماعة اليهودية ائياً بني عامي). إىل االحتاد السوفييت إبان احلرب أُعيد توطينهم يف بولندا بعد فرارهم

يف بولندا سوى ستة  مل يبق حني هاجرت أعداد كبرية منهم إىل إسرائيل والواليات املتحدة، حبيث 1969و 1968
  .آالف يهودي
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 1948 ألفاً هم من هاجروا قبل عام 170ألفاً؛ منهم  470 ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي حنو

ومعظم أعضاء النخبة السياسية احلاكمة يف . هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ ) ألف300(، والباقون )ونسلهم(
أضفنا إىل هؤالء  وإذا. من يهود اليديشية، فمنهم بن جوريون وبيجني وشامري وبرييسأصل بولندي، أي  إسرائيل من

  .القول بأن خنبة من يهود اليديشية حتكم إسرائيل أعضاء النخبة من أصل روسي، وهم أيضاً من يهود اليديشية، فيمكن
 

أوربا،  نفتاح السياسي واالقتصادي يف شرقمن أعضاء اجلماعة اليهودية يف بولندا من جو اال وقد استفادت البقية الباقية
القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية  ولكن جو االنفتاح أدى أيضاً إىل تصاعد. ومن الدعم الغريب لنقابة التضامن

 املؤسسةاليهودية داخل وخارج بولندا، وخصوصاً بشأن قضية اإلبادة، إذ حتاول  وهو ما أدى إىل الصدام مع اجلماعة

البولنديون الذين ذاقوا األمرين من  الصهيونية احتكار رموز اإلبادة وفرض مضمون صهيوين عليها، األمر الذي يرفضه
  .اجلماعات اليهودية النازي، رمبا بدرجة تفوق ما حلق بأعضاء

 

 : ومن التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا

 
وترسل اجلماعة اليهودية مراقبني  .TSKZ بولندا واختصاره لس املركزي للجمعية الثقافية واالجتماعية ليهودا) أ

  .العاملي الجتماعات املؤمتر اليهودي
 
وهناك أربعة معابد يهودية، ولكن ال يوجد حاخامات  .أما املنظمة الدينية األساسية فهي اجلمعية املوسوية الدينية) ب

 .املهمة إلجراء الشعائر الدينية يف األعياد الدينية) يف الغالب من ار(من اخلارج  لذلك يتم إحضار حاخاماتحمليون، و
 

  1855روسيا القيصرية حتى عام : الباب العاشر

 

  روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم األول لبولندا

Russ ia, from the Ninth Century to the Firs t Partition of Poland  

التاسع امليالدي حني توسعت مملكة اخلزر اليهودية يف وادي الفوجلا  يعود وجود اجلماعات اليهودية يف روسيا إىل القرن
الدينية اليت  وقد اشترك يهود اخلزر، حسبما ورد يف املوروثات الشعبية الروسية، يف املناظرة. روسيا ومناطق أخرى من

اعتنق بعدها املسيحية وأصبحت   أمام أمري كييف وقد986دية الثالث عام عقدت بني ممثلي الديانات التوحي
اليهود يف املدينة باعتبارها مركزاً جتارياً يربط بني منطقة البحر  وبعد أن استقر. األرثوذكسية هي الدين الرمسي لروسيا
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لتوه ويضم طبقة  عتنق املسيحيةوغرب أوربا وأصبح هلم جيتو خاص م، قوبلوا بعداوة شديدة من بلد ا األسود وآسيا
  .جتار بدائية للغاية

 

 الثالث عشر وتدهور إمارة كييف، زاد النشاط التجاري ألعضاء اجلماعة ألن وبعد غزو التتار لروسيا يف القرن

لتتار كما يبدو أن ا. عملية انتقاهلم اإلمرباطورية التترية مجعت اجلماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد سهل
  .اجلميع من أصل تركي كانوا يعتربون اليهود من ذوي القرىب باعتبار أن

 

ورغم أنه مت القضاء عليها، فإا عمقت . مدينة نوفجورود ويف القرن اخلامس عشر، ظهرت فرقة متهودة بني الروس يف
من  اجلماعة اليهودية، مع هذا،و استمرت احلركة التجارية ألعضاء . األرثوذكسية من اليهود خماوف املؤسسة الدينية

  .وإىل روسيا

 

أعضاء اجلماعة اليهودية من روسيا، ويعود هذا  أول حاكم روسي يقرر طرد) 1584  1533(وكان إيفان الرهيب 
يف التاريخ الروسي » زمن املتاعب«وبعد الفترة اليت تعرف باسم . أجنبية إىل رغبته يف استبعاد أية عناصر جتارية

 واليت شهدت اعتالء أمري بولندي العرش الروسي، ونشوب حرب أهلية، زاد عمق الرفض (1613  1598(

لكل هذا، منع أعضاء . اليهود الروسي لليهود حيث إن مغتصيب العرش من البولنديني أحضروا معهم كثرياً من صنائعهم
وظل هذا . ه من األسبابمثل حضور سوق جتاري أو غري اجلماعات اليهودية من دخول روسيا إال ألسباب خاصة

  .حىت تقسيم بولندا يف أواخر القرن الثامن عشر احلظر أحد ثوابت السياسة الروسية

 

أعضاء اجلماعات اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له  ولعل خوف روسيا القيصرية من
لترامي أطراف البالد  ومل تتدعم ملدة طويلة نظراً(ت بعد دولية واسعة يف دولة جديدة مل تكن سلطتها قد تدعم عالقات

كما أن هناك قوى اجتماعية ). بالضرورة مع مصاحل الدولة ونظراً ألنه عنصر جتاري له مصاحله املالية اخلاصة اليت ال تتفق
انوا يرزحون حتت البتة السماح لليهود باالستقرار، من أمهها التجار الروس الذين ك داخل روسيا مل يكن يف صاحلها

الذين اشتغلوا بالتجارة  الضرائب والذين كان عليهم أن يدخلوا منافسة غري متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبالء عبء
يف ) أحياناً(بل كان هؤالء التجار جيدون أنفسهم . احلكومية والذين كانوا يتمتعون مبزايا عديدة ومبساندة البريوقراطية

بالقوانني  كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات املرتلية، كل هذا داخل سوق حمدودة مكبلة ذينمنافسة مع الفالحني ال
املايل للتجار الروس كان صغرياً يف معظم  وإذا أضفنا إىل هذا كله أن احلجم. اإلقطاعية االستبدادية اليت ال حصر هلا
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ي التجاري النشيط الذي ال تكبله القيم دخول العنصر اليهود األحوال، ألدركنا سبب وقوف التجار الروس ضد
 ووجد هذا املوقف صدى يف نفس حكومة. الطبقية والذي يتحكم يف رأمسال سائل ال بأس به املسيحية أو القوانني

طريقه إىل روسيا يف مرحلة  ورغم أن الفكر املركنتايل وجد. كانت تكتسب شيئاً من شرعيتها باعتناقها األرثوذكسية
  .التجاري ويف املطالبة باحلد منه حىت اندالع الثورة البلشفية التجار استمروا يف معارضة نشاط اليهودالحقة، إال أن 

 

كانوا يشكلون عنصراً  األخرى اليت كانت عنصراً قوياً وحمدداً يف السياسة الروسية القيصرية أن اليهود ومن الثوابت
الشعوب واألقوام واألقليات والطوائف األخرى  و احلال معمتحركاً غري مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم، كما ه

  .وضعاً خاصاً ومشاكل معينة داخل اإلمرباطورية، األمر الذي خلق هلم

 

، وضمت يف التقسيم الثاين منطقة منسك 1772تقسيم لبولندا عام  وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء يف أول
 مث ضمت يف. منطقة بودوليا يف اجلنوب، أي أا ضمت بذلك أوكرانيا كلهاو) مقاطعة كييف يف(يف الشمال وفولينيا 

اليت حصلت عليهما روسيا  وضمن ذلك كورالند وبيالستوك(وقد ضمت كل هذه املقاطعات . التقسيم الثالث ليتوانيا
) قية وارسو النابليونيةاليت كانت تضم حنو ثالثة أرباع دو) إىل روسيا نفسها، بينما أصبحت بولندا املركزية) فيما بعد

كما كان  1830 حىت عام» مملكة بولندا«وكان امسها الرمسي (» بولندا الروسية«أو » بولندا املؤمتر» تكون ما يسمى
الذين انطلقوا من هذه ) يهود اليديشية) وكانت هذه املقاطعات تضم أغلبية يهود شرق أوربا). هلا دستورها اخلاص

اجلنوبية من روسيا وساحل البحر األسود ومقاطعة بيساربيا، وهي مناطق كانت  ستوطنوا املناطقاملناطق بعد ضمها، وا
يهودية أخرى فيها ولكنها  كانت توجد مجاعات(» روسيا اجلديدة«للدولة العثمانية، وقامت روسيا بضمها باسم  تابعة

ولذا فرغم وجود ).  متاماً يف حميطها احلضاريكانت مندجمة كانت مجاعات صغرية للغاية ومل يكن هلا مسألة يهودية فقد
كانوا  ألم» يهود اليديشية«وحسب، وتعين » اجلماعة اليهودية«نتحدث يف معظم الوقت عن  مجاعات يهودية إال أننا

صغرية من اليهود إىل وسط روسيا  كما تسللت جمموعات. »املسألة اليهودية«األغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب 
  .نفسها

 

 إذ. املناطق البولندية متميزاً متاماً من الناحية الثقافية واالجتماعية والوظيفية وكان وضع أعضاء اجلماعة اليهودية يف

واملطاحن والغابات واحلانات من  استئجار عوائد القرى وضمنها الضرائب(كانت أعداد كبرية منهم تعمل بنظام األرندا 
وكان الباقون حرفيني يعملون . جتار وأصحاب حوانيت وباعة جائلون كما كان بني اليهود) النبالء البولنديني الغائبني

كانوا  فقط% 1: وحسب التقديرات، كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو التايل. والفالح للنبيل اإلقطاعي
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عملون يف التجارة ي% 30و يعملون يف نظام األرندا،% 30يف األعمال الدينية، و% 3يعملون يف الزراعة، و
  .يف احلرف املختلفة% 15والرهونات، و

 

اخلمور وبيعها يف  الوظائف اليت يضطلع ا اليهود، واليت أصبحت جزءاً أساسياً من مشكلتهم، تقطري وكان من أهم
 طفيلية، وكان يالحظ أن التجارة اليهودية كانت جتارة كما. احلانات اليت استأجروها من النبالء يف إطار نظام األرندا

 البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لوجودهم يف املنطقة احلدودية وبسبب استخدامهم التجار اليهود يشتغلون بتهريب

ومع هذا، ظلت نسبة . باألسعار اليديشية وسيلة للتفاهم، األمر الذي يسر هلم عمليات التهريب والتهرب والتالعب
 .منهم بدون وظيفة حمددة %21 ن الفاقة، فكان هناككبرية من أعضاء اجلماعة تعاين م

 

 وأعضاء اجلماعة اليهودية كانوا يشكلون مجاعة. وحسب وإمنا كان ثقافياً ولغوياً ولكن مل يكن التميز وظيفياً أو طبقياً

الذي يتحدث للنبيل البولندي  وظيفية وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية وميثلون املصاحل املالية
األوكرانيني الذين يتحدثون األوكرانية ويدينون باملسيحية  البولندية ويدين بالكاثوليكية بني الفالحني واألقنان

الطريقة  اجلماعة الوظيفية اليهودية هم عنصر أملاين يعيش يف وسط ساليف، ويظهر متيزهم حىت يف وأعضاء. األرثوذكسية
كما تظهر عزلتهم يف . ويف أمسائهم) كفتان) ويف أزيائهم املتميزة) اللحية والسوالفو(اليت كانوا حيلقون ا رؤوسهم 

وهي مدن صغرية تضم (الشتتالت اليت أسسها هلم النبالء اإلقطاعيون البولنديون  نظامهم التعليمي املقصور عليهم، ويف
الصغرية، وهو ما كان يعين عدم  ن يف هذه املدنوكان اليهود يكونون أغلبية السكا). والوكالء واحلرفيني اليهود التجار

كانت هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية . بعض القرى كما كانت تعيش أعداد كبرية منهم يف. احتكاكهم بالسكان
تكن  وهي برغم عزلتها، مل. انفجار سكاين مل تعرف اجلماعات اليهودية مثيالً له يف التاريخ على وشك الزيادة اهلائلة إثر

منازعات أخذت شكل  متماسكة، إذ كانت الصراعات االجتماعية قد بدأت تترك أثرها يف مؤسسة القهال، وهي
وكانت املنطقة اليت . أُطلق عليهم املتنجدمي الصراع بني احلسيديني ومعارضيهم من أعضاء املؤسسة احلاخامية الذين

 .اخلاصة باملتنجدمي يف ليتوانيا) يشيفا(ارس التلمودية العليا احلسيديني وأهم املد ضمتها روسيا تضم أهم مناطق تركز

وحينما دخلتها القوات الروسية،  .وضمت روسيا، كما تقدم، بودوليا اليت كانت مركز احلركة الفرانكية واحلسيدية
لبشرية نفسها وفجأة، وجدت هذه الكتلة ا. أزمتها الكربى أطلقت سراح فرانك، وكانت اليهودية احلاخامية قد دخلت

، تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص )روسيا القيصرية(حضاري جديد  تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي
سياستها يف جوهرها هي سياسة  تسيره حكومة استبدادية متخلفة ال تسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو املهنية، منهم،

). أي التحديث بالقوة ومن فوق(يف وسط أوربا والنمسا وأملانيا  ين على حنو ما كانامللوك املطلقني املستبدين املستنري

 احلكومة أية خربة باليهود أو مشاكلهم، كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات انفجارات ومل تكن لدى هذه

 اية األمر إىل قيام الثورة أدت يف وهي انفجارات(اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة اليت كانت ختوضها 
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 روسيا هو تاريخ االحتكاك بني الكتلة البشرية اليهودية املنعزلة، بكل تخلُّفها وتاريخ املسألة اليهودية يف). البلشفية

وتعصبها وانعدام كفاءا من اجلهة  ومشاكلها وتميزها من جهة، والبريوقراطية القيصرية املتخلفة بكل وحشيتها
  .ىاألخر

 

وكلما احتدمت األزمة، كانت احلكومة الروسية تشكل جلنة لدراسة املوقف لترفع  .وظلت املشكلة قائمة دون حل
مطلقة، وتنبع من جهل  وكانت هذه التوصيات تستند يف معظم األحيان إىل فلسفات مشولية. توصياا للحكومة بدورها

وظل التناقض . متعصب جاهل فاسد يتسم بعدم الكفاءة از تنفيذيعميق بآليات الظواهر االجتماعية ويتوىل تنفيذها جه
بني رغبتها يف التحديث والتنمية االقتصادية من جهة والشكل االستبدادي  األساسي يف سياسة احلكومة القيصرية

 اليهود بل حتديث وقد تعثر متاماً. يفشل كل احملاوالت اليت تستهدف حل املسألة اليهودية من جهة أخرى السياسي الذي
بني احلقيقة االجتماعية والشكل املتكلس، األمر  حتديث اتمع ككل، يف أواخر القرن التاسع عشر، واحتدم التناقض

 والثورات انتهت بالثورة البلشفية اليت حلت املسألة اليهودية واملسائل القومية الذي جنمت عنه جمموعة من االضطرابات

 .األخرى بطريقة نوعية خمتلفة

 

  1855روسيا من تقسيم بولندا حتى عام 

Russ ia, from the Partition of Poland to1855  

البشرية اليهودية  بولندا إىل ضم أجزاء كبرية منها إىل روسيا، وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبرية من الكتلة أدى تقسيم
، وكان األقنان )رغوا ألعمال السياسة واحلربتف حيث(وألن النبالء البولنديني كان حمرماً عليهم التجارة . اليديشية

ضعيفة للغاية، اضطلع اليهود بوظيفة طبقة التجار واحلرفيني وأصبحوا مجاعة  ملتصقني باألرض، كما كانت طبقة التجار
احلرفيني تزداد  هذا على عكس روسيا إذ مل تكن التجارة هناك مهنة وضيعة، وكانت هناك طبقة من. وسيطة وظيفية

  .بالوظيفة نفسها ما كانت احلكومة نفسها تقوم بالتجارة ويضطلع بعض النبالءك. قوة

 

وبعد احلصار الذي فرضه . منطقة نفوذ لالقتصاد اإلجنليزي وكانت روسيا، من الناحية االقتصادية، مستعمرة إجنليزية أو
. نفسها طرار روسيا إىل االعتماد علىنطاق القارة كلها، حدث تقدم صناعي وجتاري نظراً الض نابليون على إجنلترا على

، وزادت 1814عام  423  مصنع قطن زاد إىل199 حنو 1804وعلى سبيل املثال، كانت روسيا متلك عام 
  .1811طناً عام  3787  إىل1809 أطنان عام 204واردات القطن من الواليات املتحدة من 
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ومع هذا، مت .  يكن يف حاجة إىل أعضاء اجلماعة اليهوديةمل ومن كل هذه احلقائق، ميكن القول بأن االقتصاد الروسي
القيصرية، فقد كان  ومل تكن املسألة اليهودية املسألة الوحيدة اليت جاتها احلكومة. القيصرية ضمهم نتيجة توسع الدولة

قيصرية مترامية األطراف أوكرانية، إذ كانت اإلمرباطورية ال هناك مسألة إسالمية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة
تتمكن  والتشكيالت احلضارية املختلفة اليت كانت حتاول أن تفرض عليها ضرباً من الوحدة حىت تضم مئات األقليات

األقليات السالفية : إىل قسمني أساسيني وقسمت احلكومة القيصرية هذه األقليات. احلكومة املركزية من التعامل معها
 اإلينورودتسي«وكان يطلَق على األقليات غري السالفية مصطلح . السالفية ، واألقليات غري)مهاأوكرانيا وبولندا وغري(

inorodtsy». سيبرييا، مث  وهذه كلمة روسية كانت تشري يف بادئ األمر إىل قبائل السكان األصليني اليت تقطن
. انت السياسة العامة دف إىل ترويسهموك .اتسع نطاق الكلمة الداليل فأصبحت تشري إىل كل الشعوب غري السالفية

بالنسبة لألقليات غري السالفية، كانت أكثر راديكالية وعنفاً، وخصوصاً إذا  وغين عن البيان أن إجراءات الترويس،
يكتسب داللة حمورية مع  ومع هذا ينبغي اإلشارة إىل أن اللون أو العرق بدأ(األقليات ال تدين باملسيحية  كانت تلك

وحيث إن يهود اليديشية كانوا من البيض، ومع . الرؤية العرقية  معدالت العلمنة يف اإلمرباطورية الروسية وتعمقتصاعد
اجلديدة ويف  ووطنوا على هذا األساس يف روسيا» روساً«ترويسهم، أُعيد تصنيفهم حبيث أصبحوا  تزايد معدالت

ومهما كان األمر، فإن اإلمرباطورية ). استيطانياً  عنصراً روسياًاخلانات التركية اليت ضمتها روسيا وذلك باعتبارهم
  .»سجناً للشعوب«القيصرية كانت 

 

بالقهال وبصالحياته الدينية والقضائية، كما  وقد بدأت احلكومة القيصرية عالقتها بأعضاء اجلماعات اليهودية باالعتراف
، صنف اليهود 1783ويف عام . عة مستقلة يف املدن والقرىبوصفها مجا) اليديشية) مت االعتراف باجلماعة اليهودية

  ).وحق التمثيل فيها انتخاب جمالس املدن والبلديات: مثالً(سكان املدن وأصبحت هلم حقوق غري اليهود نفسها  ضمن

 

.  شرعيةمنافسة مع التجار املسيحيني بطرق شرعية وغري واستقر بعض التجار اليهود يف موسكو ومسولنسك، فدخلوا يف

.  حيظر على اليهود االجتار خارج روسيا البيضاء1791الوضع، صدر فرمان عام  وحينما اشتكى جتار موسكو من هذا

دعالس القهال بأن تستمر وي محا هذا الفرمان األساس القانوين ملنطقة االستيطان، وقد سيف عملها بكل صالحيا.  

 

اإلسالمية التابعة لتركيا على ساحل البحر األسود، وسميت هي   بعض اإلماراتوشهدت هذه املرحلة قيام روسيا بضم
احلضاري الغريب،  وملا كان أعضاء اجلماعات اليهودية ينظَر إليهم، يف التشكيل. »روسيا اجلديدة» ومناطق أخرى باسم

مثل هذه العملية، كما فعل شارملان من استخدامها يف  باعتبارهم عنصراً ريادياً حركياً ومجاعة وظيفية استيطانية ميكن
بعد،  يف إسبانيا والنبالء البولنديون يف أوكرانيا واالستعمار الغريب يف فلسطني فيما قبل وكما فعلت القوات املسيحية
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إىل طريقة الطرد واجلذب، فضوعفت  قامت احلكومة القيصرية بتشجيعهم على االستيطان يف املناطق اجلديدة، باللجوء
. اإلمرباطورية، بينما أُعفي املستوطنون يف روسيا اجلديدة من الضرائب كافة بة املفروضة على التجار اليهود يفالضري

ويف الوقت نفسه، . اليهود هذا املرسوم اليهود القرائني، وكان هذا أيضاً أحد ثوابت السياسة القيصرية جتاه واستثىن
ورغم أن اليهود .  على تعميق املشكلة1797وقعت عام  اعة اليتتفاقمت مشكلة السكْر بني الفالحني، وساعدت ا

 إذ أن أغلبية صانعي اخلمر وبائعيها كانوا من اليهود، كما أم هم الذين(اجلميع  كانوا السبب الواضح واملباشر أمام

حني الروسيني املشروبات إلدمان الفال ، إال أم مل يكونوا يف واقع األمر السبب احلقيقي)كانوا يديرون معظم احلانات
 1743(يف روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل ديرجافني  املسألة اليهودية وشكِّلت جلنة لبحث. الكحولية

 .اليهود يستغلون الفالحني الروس وأن عزلتهم الطبقية واحلضارية هي سبب العداء ضدهم الذي رأى أن) 1816 -

والوظيفي حىت يتسىن استيعام  ني بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيري بنائهم االقتصاديوبناء على ذلك، طالب ديرجاف
األساسي جلميع احملاوالت اليت بذلتها احلكومة القيصرية حلل  ووضع بذلك اإلطار. كيهود نافعني يف اتمع الروسي

  .املسألة اليهودية

 

الشئون اليهودية اليت أصدرت  لت جلنة تدعى جملس، شكِّ)1825  1801(وبعد أن اعتلى ألكسندر األول العرش 
وجاء ضمن هذه القرارات أن . »دستور اليهود«أو  »قانون اليهود األساسي«، واليت مسىت 1804قراراا عام 

، كما أوصت القرارات بضرورة إبعادهم عن 1808 و 1807الزراعية بني عامي  اليهود جيب نقلهم خارج املناطق
ولتنفيذ هذا ). اقتصادي منتج حىت ميكن حتويلهم إىل عنصر(أو استئجار األراضي الزراعية دف الربح احلانات  استئجار

املزارعون اليهود من الضرائب ملدة تتراوح بني مخسة  املخطط، وضع حتت تصرفهم بعض أراضي القيصر، وأُعفي
ووعدت  .ظوا حبقوقهم يف حرية احلركة والسكىنيصنفوا كأقنان مرتبطني باألرض، بل احتف وعشرة أعوام، كما أم مل

وسمح . أعضاء اجلماعة اليهودية احلكومة كذلك بتقدمي العون للمصانع اليت تقوم باستئجار العمال واحلرفيني من
كما . يستقروا داخل روسيا، وضمن ذلك موسكو وسانت بطرسربج للعاملني بالصناعة من أعضاء اجلماعة اليهودية أن

يتم  سلطة القهال، وأصبح تنظيم األمور الدينية والعبادات من اختصاص احلاخامات الذين كان ون األساسي منحد القان
األساسي، حتديد الضرائب ومجعها  ومل تتجاوز صالحيات القهال، يف القانون. اختيارهم دون الرجوع إىل القهال

كل مدينة، كما سمح لكل فرقة دينية بأن يكون واحد يف  وتقرر أال يوجد سوى قهال. وإحصاء عدد السكان اليهود
 وفُتحت أبواب املدارس احلكومية) األمر الذي أدى إىل حتسني وضع احلسيديني(اخلاص  هلا معبدها اليهودي وحاخامها

نية سيتم فتح مدارس يهودية علما وتقرر أنه ما مل يرسل اليهود أوالدهم فإنه. العلمانية أمام أعضاء اجلماعة اليهودية
شروط شغل وظيفة حاخام، أو عضوية جملس إدارة القهال أو  وأصبح من. خاصة على حساب أعضاء اجلماعة اليهودية

التجارية  كما تقرر أن يكتب أعضاء اجلماعة مجيع وثائقهم وأوراقهم. الروسية أو البولندية البلدية، معرفة األملانية أو
اليهود يف االنتخابات اخلاصة باحلكومات  وأكد القانون حق اشتراك. يةبإحدى اللغات الثالث دون العربية أو اليديش

 التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليهودية وترك السوالف، وأصبح توجيه مة الدم احمللية ومنع ارتداء األزياء اليهودية
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درجة، وصاموا حداداً  أقصىوكانت استجابة اجلماعات اليهودية سلبية إىل ). 1818(جرمية يعاقب عليها القانون 
إىل فترة تتراوح بني مخسة عشر وعشرين  على صدور هذه القرارات بل اقترحت بعض القهاالت تأجيل اإلصالحات

 .عاماً

 

كان  فكثرياً ما(يف تنفيذ توصيات اللجنة بسبب ضعف البريوقراطية وفساد النظام اإلداري  ومل تنجح احلكومة القيصرية
املتبادل بني احلكومة وأعضاء  ، وبسبب عدم الثقة)لرشاوى ويتغاضون عن تعليمات احلكومةاملوظفون يتقاضون ا

اجلماعة اليهودية من القرى مل تكن واقعية إذ أن وجودهم فيها  كما أن القرارات اخلاصة بنقل أعضاء. اجلماعة اليهودية
احمليطة م، فقد كان  روفهم والظروف االقتصاديةاختيارهم وإمنا كان واقعاً اجتماعياً فرضته عليهم ظ مل يكن أمراً من

للريف الروسي حىت ولو كانت هلذا جوانب سلبية من  أعضاء اجلماعة يقومون يف واقع األمر بوظيفة مهمة بالنسبة
، وخصوصاً يف 1822مل تتخذ خطوات تنفيذية لطرد اليهود من القرى إال عام  وعلى كل حال،. الناحية االجتماعية

الزراعية هلم، األمر الذي  ولكن كثرياً ما كان يتم طرد اليهود دون تأمني األرض. بيلوروسيا أي روسيا البيضاء مقاطعة
بل كان يتم أحياناً تأمني األرض مث يصل املستوطنون  .كان يعين حماولة تغيري وضع اليهود الوظيفي فشالً مؤكداً

  .لصرفللسكىن أو الري أو ا ليكتشفوا أنه ال توجد تسهيالت

 

وقد وقف أعضاء اجلماعة . الفرنسية حني قام نابليون بغزو روسيا وتوقف كثري من اإلصالحات أثناء احلرب الروسية
اليهودية  احلرب، إىل جانب احلكومة الروسية، ألن املؤسسة احلاخامية كانت تعترب نابليون عدو اليهودية أثناء هذه

وإن كان هذا مل مينع وجود بعض (الفرنسية  كومة القيصرية على القواتاللدود، بل قام اليهود بالتجسس حلساب احل
  ).بالتجسس على روسيا حلساب الفرنسيني حاالت متفرقة قام فيها اليهود الروس

 

هناك حماولة لتنصري اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم  ويف أواخر حكم ألكسندر األول، كانت
الذي أسس مجعية   املدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي، رئيس مجعية الكتاب املقدس يف إجنلتراالعقل وكان. السياسية

قرار مبنع اليهود من استئجار خدم مسيحيني ومن  مث صدر.  حتت رعاية اإلمرباطور1817املسيحيني اإلسرائيليني عام 
  .د، ومل يستثن من ذلك سوى مالك األراضيعلى احلدو)  ميال33ًحنو ) السكىن يف منطقة طوهلا مخسون فرسخاً

 

وهذا بعد إمخاد  ،)1855 - 1825(مرحلة جديدة يف تاريخ اجلماعة اليهودية باعتالء نيقوال الثاين العرش  وبدأت
املتأثرين باألفكار الغربية، وكان من بينهم صاحب  ، وهم جمموعة من النبالء»ثورة الديسمربيني«الثورة املعروفة باسم 
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وقد صعد نيقوال سياسة الترويس . صاحب مشروع صهيوين حلل املسألة اليهودية كار اليعقوبية بول بستل، وهواألف
يدفعون ما   بفرض اخلدمة العسكرية على يهود روسيا، وكانوا قبل ذلك1827القسرية، فصدر مرسوم عام  والدمج

عاماً، وأوكل للجماعة اليهودية  مخسة وعشرينيشبه البدل النقدي، وكانت فترة اخلدمة يف اجليش الروسي تستمر 
من أبناء (وكانت كل مجاعة يهودية تعني خطافني ليمسكوا الفتيان  نفسها أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم جتنيدهم،

طبق القانون مل ي ويالحظ أن هذا. لتسليمهم إىل احلكومة، وهو ما زاد حدة الصراعات االجتماعية )الفقراء يف العادة
وكان االختالف الوحيد يف عدد . مسيحيني وغريهم على يهود بولندا وحسب وإمنا كان يطبق على الروس كافة من

وأُعفي املثقفون .  من ألف بني غري املسيحيني10ألف بني املسيحيني، كانت   من7اندين، فبينما كانت النسبة 
. يف مرحلة الحقة  روبل، كما أعفي العاملون يف القطاع الزراعيواحلرفيون من اخلدمة العسكرية نظري ألف والتجار

ومع هذا، كان نظام التجنيد قاسياً بل غري . القسريني وكان اهلدف من اخلدمة العسكرية هو مزيد من الدمج والترويس
ن أعضاء ولكن مل يجند يف اية األمر سوى عدد صغري م. على وجه اخلصوص إنساين، وذلك لصغر سن اندين

ألفاً، فإن هذا يعين أن  45فإذا أخذنا باملتوسط وهو .  سنة28 ألفاً يف فترة 60 و26اليهودية يتراوح بني  اجلماعة
  .جمموع يهود روسيا البالغ عددهم آنذاك ثالثة ماليني عدد اندين ال يزيد على ألف ومخسمائة جمند يف السنة من

 

. االستيطان ، فأُعيد مبقتضاه حتديد منطقة1804 يف جوهره عن قرار عام مل يكن خمتلفاً 1835 مث صدر قرار عام

اليهودية الزواج املبكر، وحدد احلد األدىن لسن  وحرم القانون استئجار اخلدم املسيحيني، وحظر على أعضاء اجلماعة
العربية يف األعمال التجارية عشرة سنة لإلناث، كما حظر استخدام اليديشية أو  الزواج بثماين عشرة سنة للذكور وست

عام (كما حرم عليهم  وحددت املهن اليت يسمح ألعضاء اجلماعة اليهودية أن يعملوا فيها،. من النشاطات وغريها
  .دخول القرى) 1825

 

 ة واخلريية،جبمع الضرائب وتطبيق القوانني الروسية، وليصبح مسئوالً عن األمور الديني وأبقى القانون على القهال ليقوم

احلاخامات موظفني حكوميني ال تقتصر  وصرح ببناء املعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس، واعترب
الرقابة على اجلوانب األخالقية العامة وعلى أداء أعضاء اجلماعة  مهمتهم على اجلوانب الدينية فأصبح من واجبهم

العامة، وفُرضت الرقابة  وفُتحت أمام أعضاء اجلماعة اليهودية أبواب املدارس. تمعاملدنية للدولة وا اليهودية لواجبام
  ).1836عام (على كتبهم 

 

سبب  هو) وليس اليهودية نفسها(بدأت تشعر يف هذه املرحلة بأن ما مسته الروح التلمودية  ويبدو أن احلكومة القيصرية
خرباء يف الشئون اليهودية، كما طلبت  ياء اليهود الروس باعتبارهمولذا، قامت احلكومة باستشارة أثر. عزلة اليهود
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وكانت نتيجة املشاورات واملداوالت مؤيدة . يهود الغرب الذين مت حتديثهم العون من املفكرين اليهود دعاة التنوير ومن
تنوير اليهود يتفقون معه، ال وكان أهم داعية هلذه السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثري من دعاة. احلكومة ملوقف

وأُغلق كثري من املطابع العربية دف احلرب ). 1828عام (إسرائيل  من بينهم إسحق بري ليفينسون يف كتابه التعليم يف
القرائني كان  ويالحظ أن موقف احلكومة القيصرية من. احلسيدية والتعصب الناجم عن دراسة التلمود ضد اخلرافات

 .م ال يؤمنون بالتلمودمتساحماً للغاية أل

 

. ليفينسون يف كتابه احلكومة الروسية أيضاً حنو علمنة التعليم اليهودي، وحاولت تطبيق املشروع الذي طرحه واجتهت

حىت ميكنه أن يقرب ) 1882  1815(ليلينتال  ولتحقيق هذا اهلدف، استدعت التربوي األملاين اليهودي ماكس
وكان ليلينتال يعمل مدرساً يف إحدى املدارس اليت . وليؤكد هلم حسن نية احلكومة روسيافكرة التعليم العلماين ليهود 

اجلماهري اليهودية اليت مسته  فقام برحلة استطالعية، ولكنه قوبل بعداوة شديدة من. دعاة التنوير اليهود يف رجيا أسسها
اليهود يرون أن حتديث اجلماهري اليهودية ال ميكن دعاة التنوير  وكان كثري من. ، أي الذي حلق حليته وسوالفه»احلليق«

البريوقراطية  الدميوقراطية، وأنه البد من استخدام نوع من القسر واإلرهاب، وأيدهم يف ذلك أعضاء أن يتم بالطرق
مدرسني املدرسني التقليديني من التدريس واستجالب  وأوصى ليلينتال بإغالق املدارس الدينية التقليدية ومنع. الروسية

، وقام بالتدريس يف )مشوع السبت(علمانية يهودية مولت من ضريبة الشموع  ومت بالفعل تأسيس مدارس .من اخلارج
ومدرسني يهود،  املدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير، وأُسست جمموعة من املدارس لتدريب حاخامات هذه

دعاة التنوير املتحدثني بالروسية والذين لعبوا  ليم أعداد كبرية منوكانت هذه املدارس اإلطار الذي مت فيه تدريب وتع
  .والثورية والعدمية دوراً مهماً يف احلركات االندماجية

 

واستمر املسئولون عن التجنيد وكذلك . تنظيمي إداري عام مع اإلبقاء على إطار) 1844عام (وتبع ذلك إلغاء القهال 
أعضاء  ، بدأت احلكومة الروسية تنهج النهج األملاين يف تقسيم1851بتداًء من عام وا. عملهم جامعو الضرائب يف أداء

كبار التجار واحلرفيني واملزارعني الذين  وكان الفريق األول يضم. اجلماعات اليهودية إىل يهود نافعني ويهود غري نافعني
 يضم بقية اليهود من صغار التجار وأعضاء أما الفريق الثاين الذي كان .كانوا يتمتعون مبعظم حقوق املواطن الروسي

كان بوسعهم أن يتعلموا  الفقرية، فكان األمر بالنسبة إليهم خمتلفاً إذ كان عليهم أداء اخلدمة العسكرية حيث الطبقات
وجنحت السياسة بشكل حمدد إذ . من اخلدمة العسكرية بعض املهن النافعة، فإن تعلموها صنفوا ضمن النافعني وأُعفوا

يف خرسون، وعدد مساو يف إيكاترينوسالف، ومخس وأربعون مستوطنة يف كييف،  قيمت أربع عشرة مستوطنة زراعيةأُ
مونتفيوري  وقام سري موسى. عدة مستوطنات يف بيساربيا بلغ عدد سكاا مخسة وستني ألف يهودي كما أُقيمت

يهود الغرب املندجمني يف إقناع يهود روسيا  ن توسطبزيارة روسيا يف هذه الفترة يف إطار حماولة احلكومة القيصرية أ
 .النجاح وميكن القول بأن هذه العمليات مل حتقق كثرياً من .بتقبل عمليات الدمج والتحديث والترويس
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  "1825-1801"ألكسندر األول 

Alexander I  

اليهودية يف روسيا بعد ضم أجزاء  مسألةيف عهده بدأت احلكومة القيصرية يف حماولة إجياد حل لل. أحد قياصرة روسيا
  .وشهد عهده عدة حماوالت لدمج اليهود وترويسهم. احللول فشكلت جلنة لدراسة القضية والتوصية ببعض. من بولندا

 

  "1855-1825"نيقوال األول 

Nicholas  I  

سياسته مل  خلارج، لكنحاول دمج اليهود يف اتمع الروسي عن طريق إصالحات تفرض عليهم من ا قيصر روسي
  .تحرز جناحاً كبرياً

 

  منطقة االستيطان اليهودية في روسيا

Pale of Settlement  

حيث تترجم كلمة  «Cherta Osedlosti كرتا أوسدلوسيت» ترمجة للعبارة الروسية» منطقة االستيطان»
ن هذا النطاق كان يتسع ويضيق، فتضم وأل. وهي الترمجة الدقيقة» حظرية«رمبا  أو» حدود«أو » نطاق«إىل » كرتا«

  .»منطقة«مناطق وتستبعد أخرى، فإننا نفضل استخدام كلمة  إليه

 

بالسكىن أو  منطقة داخل حدود روسيا القيصرية مل يكن يسمح ملعظم أعضاء اجلماعة اليهودية ومنطقة االستيطان هي
مثل هذه القيود وهو أمر كان يعد جزءاً  ة تقوم بفرضوكانت احلكومة القيصري. االستقرار خارج املدن الواقعة فيها

حرية األفراد يف التنقل، وهي سياسة مل تكن تطبق على أعضاء اجلماعة  أساسياً من سياستها العامة ومن موقفها من
. اراًأو جت وإمنا كانت تطبق على معظم سكان روسيا سواء أكانوا من األقنان أم كانوا سكان مدن اليهودية وحسب

استيطاا ال تغادرها إال لسبب حمدد وبإذن  فكان على هذه القطاعات، اليت تشكل أغلبية السكان، البقاء يف مواطن
طبيعة روسيا كإمرباطورية مترامية األطراف توجد ا مناطق شاسعة غري  ويبدو أن هذه القوانني صدرت بسبب. خاص
غري املأهولة بعيداً عن  واطن أن يترك حمل إقامته ليستوطن إحدى املناطقبالسكان، األمر الذي جعل بوسع أي م مأهولة

لرغبتها يف تدعيم أسس اإلمرباطورية وضمان شيء من  وملا كانت احلكومة املركزية ضعيفة نظراً. سلطة احلكومة



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               543  

م إىل أقنان، مث مع البشرية مبواطن حمددة كما حدث مع الفالحني حينما مت حتويله الثبات، ظهرت فكرة ربط اموعات
  .اجلماعة اليهودية حني مت ضم أعداد كبرية منهم إىل اإلمرباطورية بعد تقسيم بولندا أعضاء

 

رعاياها، هناك أسباب خاصة بيهود روسيا  ولكن، إىل جوار هذه األسباب العامة املتعلقة بسياسة روسيا القيصرية جتاه
اليهود الذين كانوا يشتغلون بتقطري اخلمور وبيعها وبأعمال الرهونات  من أمهها الصراع االجتماعي الناشب بني التجار

وضعف النظام  )رمبا بسبب تزايد بؤسهم(جهة، والفالحني السالف الذين كانوا يتعاطون اخلمر بشراهة  وااللتزام من
ماعية يف الريف ألبعاد املشكلة االجت وكانت البريوقراطية الروسية متخلفة غري مدركة. اإلقطاعي من جهة أخرى

. أعضاء اجلماعة اليهودية باعتبارهم مسئولني عن سكْر الفالحني وإفقارهم ولذا، أُلقي باللوم على. الروسي أو البولندي

والتهريب لتحقيق  جتار روسيا جيأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية التجارية اليت تلجأ إيل الغش كما كان
تلك املناطق اليت ضمت من بولندا، ولكنهم   أعضاء اجلماعة اليهودية أن يتحركوا خارجلكل هذا، حظر على. الربح

 ضمت من تركيا يف أواخر القرن الثامن عشر باعتبارهم عنصراً استيطانياً نافعاً، منحوا حق االستيطان يف املناطق اليت

منطقة االستيطان منطقة كبرية  وقد ضمت. »ديدةروسيا اجل«وهي اليت كانت تقع أساساً حول البحر األسود وسميت 
األسود يف اجلنوب، ومن بولندا وبيساربيا يف الغرب إىل روسيا  امتدت من ليتوانيا وحبر البلطيق يف الشمال إىل البحر

ي يساو الشرق، وتضم مخساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة قدرها مليون كيلو متر مربع، أي ما البيضاء وأوكرانيا يف
منطقة االستيطان عام  من سكان% 11.6وكان أعضاء اجلماعة اليهودية يشكلون حنو . مساحة فرنسا تقريباً

ويالحظ أنه كان 5.054.300 ٬ من جمموع يهود روسيا البالغ عددهم4.899.427، وبلغ عددهم 1897
ن منطقة االستيطان كانت من يهود اليديشية، أي أ  فقط من يهود اجلبال وجورجيا، وهم ليسوا161.500يوجد 

  .معظمهم يتحدث اليديشية تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان

 

 : وكانت منطقة االستيطان تتكون من ثالث مناطق تتميز الواحدة عن األخرى تماما

 

وكوفنو ) بوكوتسك سابقاً(جرودنو منسك وفلنا وفايتبسك  وتضم:  ليتوانيا وبيلوروسيا أو روسيا البيضاء 1
  .يليفوموج

 

  .وبولتافا وتشرينجوف) ماعدا مدينة كييف(وتضم فولينيا وبودوليا ومقاطعة كييف : أوكرانيا  2
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وبيساربيا اليت تضم ) القرم(وإيكاتريينوسالف وتاوريدا  )ماعدا مدينة نيقوالييف(وتضم خرسون :  روسيا اجلديدة 3
  .روسيا أوديسا، أهم مدن اليهود يف

 

كل املناطق اليت ضمت من بولندا ما عدا  وكانت منطقة االستيطان تضم رمسياً. 1835ة عام واستقرت حدود املنطق
  .النطاق وداخله من الناحية الفعلية مقاطعات وسط بولندا واليت ظلت رمسياً خارج

 

 اعة قاعداوكان لكل مج. وبولنديني وروسيني وليتوانيني ومولدافيني وأملاناً وكانت منطقة االستيطان تضم أوكرانيني

ظهرت إحدى السمات اخلاصة  ومن هنا. اإلقليمية أو أرضها املتركزة فيها ما عدا أعضاء اجلماعة اليهودية واألملان
، العتبارات أمنية، عدم السماح ألعضاء )1843عام ) وقد قررت احلكومة القيصرية. للمسألة اليهودية يف روسيا

 وحسب القانون الصادر لتنظيم منطقة. من احلدود)  ميال33ًحنو (رسخاً  ف50مسافة  اجلماعة اليهودية بالسكىن على

إال مدة ستة أسابيع للقيام  االستيطان، مل يسمح لليهود باالنتقال خارجها ومل يسمح هلم بالدخول إىل وسط روسيا
ثوا ستة أشهر، كما كان متاحاً لتجار الدرجة األوىل أن ميك وكان. بأعمال حمددة على أن يرتدوا األزياء الروسية

ختفيف  ومع حكم ألكسندر الثاين، بدأت احلكومة القيصرية يف. الثانية أن ميكثوا ثالثة أشهر مسموحاً لتجار الدرجة
فسمح . إىل قطاع منتج مندمج يف اتمع القيود عن بعض العناصر اليهودية النافعة واملندجمة، وذلك دف حتويل اليهود

 1861خارج منطقة االستيطان، وكذلك خلرجيي اجلامعات عام  بأن يستوطنوا) 1859عام ( لتجار الفئة األوىل

 ومل يزد العدد.  وللجنود املُسرحني ذه امليزة1879سمح للمشتغلني بالطب عام  ، كما1865وللحرفيني عام 

  . على مائيت ألف يهودي1897املسموح هلم ا حسب تعداد 

 

فكان بوسع  سموح هلا مبغادرة منطقة االستيطان الفتيات اليهوديات الالئي كن يعملن بالبغاء،امل وكان من بني الفئات
قدراً من احلراك االجتماعي واجلغرايف دون  الفتاة أن تنتقل إىل موسكو أو أية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وحتقق

 .ا أن يكون يف إمكان أسرا اللحاق

 

اندالع احلرب العاملية األوىل ورمبا حىت الثالثينيات  تيطان إىل أهم مصدر للبغايا يف العامل حىتوقد حول هذا منطقة االس
احلدود   بضم مملكة بولندا إليها رمسياً، وأُبطل العمل على1879منطقة االستيطان عام  ومت توسيع. من هذا القرن

  .بقانون اخلمسني فرسخاً
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وكان عددهم . أعضاء اجلماعة اليهودية موزعني يف القرى واملدن منمن سكان منطقة االستيطان % 11.6وكان 
وبعد عمليات الطرد من القرى، أصبح أعضاء ). من كل يهود روسيا% 94حوايل  يشكّلون (4.900.000

سكان املدن داخل  من% 15 - 10فمع بداية القرن التاسع عشر، كان . اليهودية مركزين أساساً يف املدن اجلماعة
ولكن، مع اية القرن، كان مليون ونصف مليون  .الستيطان يهوداً، وكان أكرب جتمع يهودي يضم عشرة آالفمنطقة ا
من جمموع السكان فيها % 30من سكان املدن، وكانوا يشكلون ) االستيطان أي ثلث اليهود يف منطقة(يهودي 

  مجاعة يهودية تتكون كل منها من41وكانت حوايل . من جمموع سكان كثري من املدن %50 وكانوا يشكِّلون

حوايل % (78املدن  ، بلغت نسبة أعضاء اجلماعة اليهودية من ساكين1897ويف إحصاء عام . عشرة آالف نسمة
ومع اية القرن التاسع عشر، . منطقة االستيطان وأدى االنفجار السكاين إىل ازدياد االزدحام داخل). 3.800.000

  .يف منطقة االستيطان سيا يعيشونمن جمموع يهود رو% 94كان 

 

 ختتلف درجة تركُّزهم يف املناطق احلضرية، ومعدالت وختتلف نسبة عدد السكان اليهود إىل جمموع السكان، كما

 فكثري من الصناعات داخل منطقة االستيطان كان ميلكها يهود، وكان نصفها. إىل أخرى التصنيع والتحديث، من منطقة

وكان الصراع الطبقي حمتدماً،  .لنسيج مث يف صناعة األخشاب والتبغ واجللود أي يف صناعات خفيفةتقريباً يف صناعة ا
. حتكمها عالقات السوق الرأمسالية وليس التضامن الديين أو اإلثين كما كانت العالقة بني صاحب العمل والعمال اليهود

ضغوط اجتماعية  ود ألم عمالة رخيصة وال ميثلون أيةكان صاحب العمل اليهودي يفضل عماالً غري يه ولذا، فكثرياً ما
الرأمساليني من يهود روسيا كانوا مضطرين  ولكن. عليه ليعاملهم بطريقة خاصة ويعطيهم إجازات يف األعياد اليهودية

 وكانت نسبة اليهود العاملني يف. وجودهم بأعداد كبرية يف املدن على وجه العموم إىل استئجار عمال يهود بسبب

فكانت  )أساساً يف اخلياطة وصناعة األحذية(أما نسبة العاملني يف احلرف . جمموع اليهود من% 38.6التجارة هي 
من % 31.4اليهودية وكذلك  من مجلة التجار يف منطقة االستيطان من أعضاء اجلماعة% 72.8، وكان 35.4%
  .احلرفيني

 

، وكذلك احلركات الثورية العدمية، كما ظهرت طبقة وسطى يهود روسيا وكانت احلركة احلسيدية منتشرة يف صفوف
املدارس العلمانية  وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي ال يزال قائماً إىل جانب. الثقافة الروسية يهودية اكتسبت

 كبرية، كما اللغة الروسية بشكل جدي بدأ يقطع أشواطاً ومع أن األغلبية كانت تتحدث اليديشية، فإن تعلَّم. املختلفة
  .بتأثري احلركة الصهيونية فُتحت مدارس لتعليم العربية
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أية مستوطنات خارج مدن منطقة االستيطان، وتقرر أن اليهود   قوانني مايو اليت منعت إنشاء1881وقد صدرت عام 
 فالحون حق طردوأُعطي ال. منطقة االستيطان حيق هلم السكىن يف هذه القرى دون غريها الذين يعيشون يف بعض قرى

اإلقامة يف بعض املدن، مثل  وأحياناً كان يحظَر على اليهود. أعضاء اجلماعة اليهودية الذين يعيشون بني ظهرانيهم
وكانت هذه القرارات تعبرياً عن . إىل منطقة االستيطان روستوف ويالطا، كما طُرد آالف احلرفيني اليهود من موسكو

  بسبب الضغوط على احلكومة1903بدئ يف ختفيف حدة هذه القيود ابتداًء من عام  وقد. تعثُّر التحديث يف روسيا

شكالً حضرياً، وصدرت تعليمات  الروسية، فصرح ألعضاء اجلماعة اليهودية باالستيطان يف بعض القرى اليت اكتسبت
اطق الزراعية الواقعة يف نطاق وأيضاً باالستقرار يف املن  تصرح هلم باالستيطان خارج مناطق االستيطان،1904عام 

  .هذه املناطق

 

قرار إللغاء منطقة االستيطان، ولكن   مشروع1910الروسي عام ) الربملان(وقدمت العناصر الدميوقراطية يف الدوما 
  .ائياً بعد الثورة البلشفية العناصر الرجعية وقفت ضده، وأُلغيت املنطقة

 

داخل منطقة االستيطان، من أهم فصول تجربة يهود شرق أوربا في القرن والواقع أن تاريخ التجمع اليهودي، 
 : ليةالتاسع عشر، وذلك لألسباب التا

 

واحلرفيني احملليني، كما أن التحوالت االجتماعية اليت كان   القى التجار واحلرفيون اليهود منافسة شديدة من التجار 1
التطور كان مهماً  ولعل هذا. كبرية من اليهود إىل أعضاء يف الطبقة العاملةأدت إىل حتول أعداد  خيوضها اتمع الروسي

  .السوفيتية فيما بعد للغاية من منظور عملية الدمج والتدريب اليت قامت ا احلكومة

 

يت التآكل يف القيم التقليدية اليهودية، من العناصر األساسية ال  كانت األوضاع االجتماعية السيئة، اليت صاحبت 2
  .اليهودية مرتعاً خصباً لألفكار الثورية واحلركات القومية العلمانية جعلت أعضاء اجلماعة

 

متزايدة إىل غرب أوربا والواليات  أدى االنفجار السكاين وإغالق أبواب احلراك االجتماعي إىل هجرة اليهود بأعداد  3
  .طة اليت هاجر منها املالينياالستيطان احمل وكانت مدينة برودي على حدود منطقة. املتحدة
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هويتهم  اجلماعة اليهودية داخل مناطق بعينها، وبالذات داخل املدن، إىل احتفاظهم بشيء من  أدى تركُّز أعضاء 4
يقرأوا الصحف املكتوبة بتلك اللغة داخل  اإلثنية اليديشية إذ كان مبقدورهم أن يتحدثوا، فيما بينهم، باليديشية وأن

بني ) أحباء صهيون(االستيطان، كما ظهرت بدايات احلركة الصهيونية  كبري، فنشأ أدب يديشي داخل مناطقاجليتو ال
للتعبري عن  ، وكلها حماوالت)أو القومية اليديشية(حركات مثل البوند وفكر قومية الدياسبورا  يهود روسيا، وكذلك

إىل أن يصوروا منطقة االستيطان وكأا  يتز ودبنوفومييل بعض املؤرخني اليهود مثل جرا. هذه اهلوية بشكل أو آخر
  .احملددة وطن قومي يهودي يف املنفى له شخصيته القومية

 

وفتحها كل روسيا أمام اليهود لالستقرار فيها، وإتاحتها  ولكل هذا، مع قيام الثورة البلشفية، وإلغائها منطقة االستيطان،
االحتاد  وبالتايل، جنح. قتصادي، هاجر األلوف من اليهود إىل داخل روسياوالتنوع الوظيفي واال فرص احلراك االجتماعي

وهو ما أدى إىل اختفاء هذه اللغة حبيث  السوفييت يف القضاء على األساس السكاين واحلضاري للهوية اليهودية اليديشية
 .املوت ميكننا أن نقول إا تكابد اآلن سكرات

 

  أوديسا

Odessa  

القوات  استولت عليها» خاجتييب«على البحر األسود مكان مدينة تركية صغرية كانت تسمى  ياصرةمدينة بناها الق
املدينة، شجعت احلكومة القيصرية  ويف حماولة لتطوير.  ومل يكن ا حينذاك سوى ستة من اليهود1789الروسية عام 

وأصبحت أوديسا . روا فيها مستأجرين أحراراًاألقنان الذين استق كل العناصر البشرية على االستيطان فيها، فأصبح
فزاد حجم  .وكانت أهم السلع اليت تصدر منها احلبوب. الصناعي جلنوب روسيا أو روسيا اجلديدة املركز التجاري

  .ودار لألوبرا ، وعدد من املسارح بل1865وأُسست فيها جامعة، عام . الصادرات مخس مرات

 

ويف عام . 1819يشكلون ثالثة أرباع السكان حىت عام  ة من األجانب حىت أم كانواواجتذبت أوديسا أعداداً كبري
وقد ختصص كل عنصر بشري يف نشاط اقتصادي . منهم عشرة آالف أجنيب  ألفا90ً، كان جمموع السكان 1850
اخلمور وجتارة التجزئة،  اليونانيون واإليطاليون واألملان من جتار اجلملة، وكان الفرنسيون يشتغلون بتجارة ما، فكان

الشرقية، أما اليهود احلاخاميون فاضطلعوا بعدة وظائف جتارية  كما كان اليهود القراءون يشتغلون يف جتارة التبغ والسلع
متطرفاً مبعىن  يف املدينة) كوزموبوليتاين(وكان اجلو األممي . الوظائف االقتصادية لألقليات األخرى ومالية تتداخل مع

احلديث بني الناس الفرنسية، وكانت عالمات  ىت أن أسعار حتويل العمالت كانت تكتب باليونانية وكانت لغةالكلمة ح
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وهي تشبه إىل (الفرق املسرحية تقدم املسرحية الواحدة خبمس لغات خمتلفة  الطرق تكتب باإليطالية والروسية، وكانت
أوديسا حىت بني صفوف   وقد ساد الفكر املركنتايل سيادة تامة يف).1952يف هذا اإلسكندرية قبل قيام ثورة  حد ما

املدينة إىل ميناء تصدر منه روسيا صادراا الزراعية،  فاهلدف الذي حددته احلكومة هلم هو حتويل. البريوقراطية الروسية
أعضاء اجلماعة  ناقُص تعصبها ضدحكَّمت البريوقراطية مفاهيم املنفعة وقيمها وهو ما أدى إىل ت ولذا،. وخصوصاً القمح

كبرية من يهود روسيا من مجيع  لكل هذا، كانت أوديسا نقطة جذب ألعداد. اليهودية واألجانب بسبب نفعهم
. احلاخامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة يف اهلرب من منطقة االستيطان الطبقات الذين كانوا يرفضون اجليتو واليهودية

اجلماعة اليهودية فيها  مهاجرون يهود من جاليشيا وأملانيا، ليتمتعوا باحلريات اليت منحت ألعضاءأوديسا  بل استقر يف
عام )  ألف يهودي12% (20 إىل 1795عام  من كل السكان% 10ولذا، تزايد عدد اليهود من . وباجلو األممي

  .العاملية األوىل عشية احلرب)  ألفا165% (34.4 مث إىل 1840

 

اإلمرباطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا  سا مركزاً لثاين أكرب جتمع يهودي يفوأصبحت أودي
االقتصادي حىت بلغت  اجلماعة اليهودية جزءاً عضوياً من اقتصاد املدينة اجلديدة، فسامهوا يف منوها وكان أعضاء. آنذاك

ممن يعملون يف احلرف اليدوية وتصدير % 63و ت الصغريةمن أصحاب احلواني% 56نسبة أعضاء اجلماعات اليهودية 
من % 80، كان 1910ويف عام . يوجد عدد كبري منهم يف املهن احلرة وكان. احلبوب والصريفة والصناعة اخلفيفة

كما . عام من جتارة اجلملة بشكل% 50ميتلكها أعضاء اجلماعات اليهودية الذين كانوا ميتلكون  جتارة تصدير احلبوب
وساد االندماج . احلركات الثورية انتشرت بينهم) يشكلون ثلث عدد اليهود(ن يوجد عدد كبري من العمال اليهود كا

اليهود الذين تبنوا مثُل احلضارة الروسية والذين كان بوسعهم  واكتساب الصبغة الروسية، وظهرت طبقة من املثقفني
قوانني  وتدعم هذا االجتاه حنو االنفتاح حينما صدرت. منفتحاحلراك االجتماعي يف جو ثقايف  حتقيق درجة كبرية من

  .اليهودية بدخول اجلامعات  اليت حرر مبقتضاها األقنان وسمح ألعضاء اجلماعة1860ألكسندر الثاين عام 

 

 ة اليهودية فيها دعاةالتنوير حىت أصبحت أوديسا أول مدينة يتوىل قيادة اجلماع وتعاظم نفوذ العناصر الليربالية الداعية إىل

ففُتح العديد من . الترويس والدمج التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لضرب املؤسسة الدينية اليهودية وللقيام بعملييت
كما كانت املوضوعات اليت تدرس فيها موضوعات علمانية عامة،  املدارس اليهودية وكانت لغة التدريس فيها الروسية،

وإىل . الروسية ودخل العديد من األطفال اليهود املدارس احلكومية. اليهودية سوى مرتبة ثانوية تومل تشغل املوضوعا
يعكس التناقض األساسي الكامن يف حركة  جانب هذا، أُسست يف أوديسا أول مدرسة عربية على النمط الغريب، وهذا

كانت تدافع يف الوقت نفسه عن األشكال اليهودية يف اتمع ولكنها  التنوير يف روسيا اليت كانت تدعو إىل االندماج
وأُسست فيها  .بلغ عدد الطلبة اليهود يف مدارس أوديسا ثالثة أضعاف النسبة داخل منطقة االستيطان وقد. التقليدية

  .اجلماعة مجعية نشر الثقافة بني يهود روسيا اليت كانت دف إىل ترويس أعضاء
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االكتراث ا يف  بل عدم(القيم الدينية اليهودية  عن إقامة الطقوس والشعائر وختليهم عنواشتهرت أوديسا بتراخي أهلها 
  ".إن نار جهنم تشتعل حول أوديسا على مسافة عشرة فراسخ: "ا املثل حىت كان يضرب) كثري من األحيان

 

على اليهود عام  )بوجروم(م مصري أوديسا مثل مصري حركة التنوير يف روسيا، فمع تعثُّر التحديث حدث هجو وكان
يحسم التناقض داخل حركة التنوير يف  ومل.  بسبب صراعهم مع مجاعة وظيفية أخرى وهي اجلماعة اليونانية1817

وفرنسا وأملانيا، ولذا جند أن بعض شرائح دعاة التنوير من مثقفي الطبقة  روسيا لصاحل االندماج كما حدث يف إجنلترا
نشاطام االندماجية من  صهيوين، فصدرت يف أوديسا نداءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدتيتبنون احلل ال الوسطى

موسى اليت أنشأها آحاد هعام، وارتبطت بأمساء كثري من  وأصبحت املدينة مركزاً جلماعة أحباء صهيون ومجعية بين. قبل
 صدر فيها عدد كبري من االت األدبيةكما . أوسيشكني وديزجنوف وبياليك وجابوتنسكي الزعامات الصهيونية مثل

  .آحاد هعام هاشيلواح  وكانت تنشر فيها جملة. العربية، فأصبحت املدينة مركزاً للثقافة العربية ولنشرها

 

، ولكن نسبتهم إىل عدد السكان 1931 ألفاً عام 180إذ بلغ  وبعد الثورة البلشفية، استمر عدد اليهود يف الزيادة
وال يزال يوجد بعض أعضاء اجلماعة اليهودية يف أوديسا، ولكن %. 29.8يشكلون  اض فأصبحواأخذت يف االخنف

  .آخذة يف التناقص أعدادهم

 

اليهودية، فمع تزايد التصنيع زاد انتشار أعضاء اجلماعة  وهذا يتفق، يف واقع األمر، مع النمط العام لتطور اجلماعة
  .لسكنية القدمية إىل املناطق الصناعية اجلديدةمن املناطق ا وانتقلت أعداد كبرية منهم

 

  الترويس

Russ ification  

ويشري هذا . »روس«، وهو على صيغة املصدر من الفعل املنحوت »روسيا«من لفظة  مصطلح نحت» الترويس»
ة، وهو جزء من عملية الروسي إىل صبغ األقليات الدينية والعرقية واإلثنية يف اإلمرباطورية القيصرية بالصبغة املصطلح

واليت حاولت من خالهلا فرض سلطة احلكومة املركزية على كل  التحديث والتوحيد اليت قامت ا اإلمرباطورية الروسية
كانت  وقد. والعامة للمواطنني حبيث يصبح انتماؤهم هلا كامالً ووالؤهم حنوها غري منقوص جوانب احلياة اخلاصة
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ترغمهم على أن يغيروا لغتهم  ألقليات، فحاولت احلكومة القيصرية أن تشجعهم أواجلماعة اليهودية إحدى هذه ا
األملانية، وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء غربية حديثة ويرسلوا أوالدهم إىل  اليديشية ويتحدثوا الروسية أو البولندية أو

حتديث وعلمنة، وهي   جوهرها، عمليةوعملية الترويس، يف. روسية علمانية أو مدارس روسية يهودية خمتلطة مدارس
وقد نشأت مجعيات مثل مجعية . »اقتصادي منتج حتويل اليهود إىل قطاع«و» التطبيع«تتداخل مع عمليات أخرى مثل 

كما أن جتنيد الشباب اليهودي يف اجليش الروسي . أوديسا لتشجيع هذا االجتاه نشر الثقافة الروسية بني اليهود الروس يف
  . كان من أجنع الوسائلمبكرة يف سن

 

حد كبري ألن عملية الترويس كانت يف جوهرها عملية إعالمية سطحية مل تواكبها  ومع هذا، فإن كل هذه احملاوالت باءت بالفشل إىل
ولكن، بعد . مهماهلوية الروسية املطروحة أما بنيوية يف اتمع تفتح السبل أمام أعضاء اجلماعة اليهودية ممن يرغبون يف اكتساب حتوالت

خمطَّط  ويالحظ أن هذه العملية، اليت بدأت كجزء من. البنيوية ومن مث تصاعدت عملية الترويس الثورة البلشفية، حدثت هذه التحوالت
ديشية فانصرافهم عن اللغة الي. روسيا وغري مفروضة عليهم فُرض بشكل فوقي، أصبحت حركية تلقائية نابعة من داخل اجلماهري اليهودية يف

إىل أن اختفت اليديشية  وقد استمرت هذه العملية. العامة يف احلراك االجتماعي حىت لو كان على حساب اهلوية تعبري عن الرغبة اإلنسانية
 عمليةو. وحسب» الروس«املهاجرين السوفييت إىل الواليات املتحدة وإسرائيل، بأم  تقريباً وتروس يهود اليديشية، ومن مث يشار اآلن إىل

أمركة أعضاء اجلماعات اليهودية يف الواليات  ال ختتلف عن) أي حينما ال حتتاج إىل أي قسر خارجي(الترويس، يف مراحلها التلقائية 
 .احلضاري اليت مير ا أعضاء األقليات اإلثنية والدينية املختلفة املتحدة أو أي من خمتلف عمليات الدمج

 

 يصرية حتى اندالع الثورة روسيا الق: الباب الحادى عشر

 

  1881 حتى عام 1855روسيا من عام 

Russ ia, from 1855 to 1881  

العرش إذ متيز حكمه بأن حركة التحديث يف  )1881  1855(تغيرت الصورة كثرياً مع اعتالء ألكسندر الثاين 
فعلى سبيل املثال، مت حتديث . قرمليربالياً بعد هزمية روسيا يف حرب ال روسيا خطت خطوات واسعة واختذت شكالً

قيام حكومة   وكذلك نظام التجنيد، بل بدأ احلديث عن1870 ونظام البلديات عام 1864القضائي عام  النظام
نزوالً على إرادة النبالء اإلقطاعيني الذين   الذي صدر1861ولعل أهم القرارات قرار إلغاء نظام األقنان عام . دستورية

صفوف البورجوازية الكبرية سواء من خالل إقامة املزارع احلديثة ورمسلة الزراعة   حنو االنتقال إىلظهرت بينهم تطلعات
  .خالل التوجه للعمل يف ااالت التجارية والصناعية أو من
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 منعطف يف تاريخ اتمع الروسي حيث شهدت هذه الفترة زيادة معدالت التصنيع والتحديث ويشكل هذا القرار أخطر

ولكن بدأت أيضاً معامل أزمة  ل كبري، فمدت السكك احلديدية وفُتحت أبواب احلراك االجتماعي أمام الكثريين،بشك
األقنان ولكنها مل توفر هلم أرضاً، وبدأت القرى تقذف املاليني  لقد حررت الدولة الروسية. النظام القيصري يف الظهور

مؤسسات  ومل تكن هناك أية. سى مما كانت عليه يف عهد اإلقطاعحتت ظروف اقتصادية أشد وأق إىل املدن ليعيشوا
كما أن هؤالء املاليني ). احلقيقية أو الومهية) لتحميها وتوفر هلا شيئاً من الطمأنينة النفسية) األسرة أو الكنيسة(وسيطة 

ايل السريع الذي كان تفي حباجام بقدر ما كانت تؤدي إىل التراكم الرأمس كانوا يتقاضون أجوراً منخفضة مل تكن
وزيادة األوتوقراطية من  إىل تصاعد عملية التحديث وازدياد إفقار اجلماهري وانتشار احلركات الثورية يؤدي بدوره

  .اية األمر إىل الثورة البلشفية جانب النظام السياسي، وهي احللقة املفرغة اليت أدت يف

 

صادي أمام أعضاء اجلماعة اليهودية وغريهم من القطاعات واألقليات يف واالقت وقد فُتحت أبواب احلراك االجتماعي
ولتشجيع أعضاء اجلماعة على  .وربطت عملية إعتاق اليهود مبدى حتوهلم إىل عنصر نافع وعنصر اقتصادي منتج .اتمع

ق السكىن يف روسيا حقوق اليهود النافعني، وخصوصاً ح تقبل التحديث والترويس، قامت احلكومة بتوسيع نطاق
 )1859عام (بالنسبة للتجار األثرياء الذين يعتبرون جتاراً من الدرجة األوىل  بأكملها، خارج منطقة االستيطان

ومن األشياء  .(1867 عام(واجلنود اليهود املُسرحني ) 1865عام (واحلرفيني ) 1861عام (وخلرجيي اجلامعة 
الفتيات اليهوديات، داخل منطقة االستيطان، على  فعات وهو ما شجع كثرياً مناملؤسفة أن العاهرات كن يعتبرن نا

. 1868وصرح ليهود منطقة االستيطان بالسكىن يف بولندا عام . االجتماعي واجلغرايف امتهان البغاء كوسيلة للحراك

االستيطان نفسها  ووسع نطاق منطقة. ، أصبح لكل من يعمل مبهنة الطب حق السكىن يف أي مكان1879عام  ويف
  .السكىن يف املنطقة املمتدة مخسني فرسخاً داخل احلدود فأُبطل العمل بالقانون الذي حيظر على أعضاء اجلماعة اليهودية

 

عليهم،  القوانني اخلاصة بتجنيد أعضاء اجلماعة اليهودية والعقوبات اخلاصة اليت كانت توقَّع ، أُلغيت1856ويف عام 
اإلجباري العام ملدة أربع سنوات ومل يعد  ، اعتمد نظام التجنيد1874ويف عام . ية الشعب الروسيومتت مساوام ببق

اليهودي إىل اجليش ومنحوا حقوقاً ومزايا عديدة، كما خفِّضت مدة خدمة  مقصوراً على الفقراء، وانضم آالف الشباب
  .الذين أوا دراستهم من أربع سنوات إىل سنة واحدة اندين

 

  ماعدا مائة مدرسة،1873فشل جتربة أوفاروف، أُغلقت املدارس اليهودية احلكومية عام  ويف حقل التعليم، بعد

. األسلوب األمثل لعملية الترويس وفُتحت املدارس احلكومية املعادية أمام أعضاء اجلماعة اليهودية واعتربت هذه الطريقة
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كما فتحت اجلامعات أبواا هلم، فزاد عدد الطلبة اليهود يف . التزايد س يفوأخذ عدد اليهود الذين التحقوا ذه املدار
  %.13.2من جمموع الطلبة إىل % 1.25 من 1872 و1853عامي  اجلامعات بني

 

معارضني  وكانوا يف البداية. التنوير الذي كان من أقطابه ليفنسون ومابو ويهودا ليب جوردون وظهر فكر حركة
وظهر أدب يديشي من أعالمه منديل موخري  . األملاين، لكن بعضهم تبناها كلغة قومية ال كلغة دينيةلليديشية على النمط

وتركت الثقافة اليهودية الروسية العلمانية . واليديشية والروسية وظهرت مطبوعات يهودية بالعربية. سفارمي وغريه
  .ثر إىل املدارس الدينية نفسهايف أعضاء اجلماعة اليهودية، حىت وصل ذلك األ اجلديدة أعمق األثر

 

ومعقول، فاشتركوا يف احلياة  ونشأ إحساس عام لدى يهود روسيا بأن احلكومة تأخذ مسألة الدمج بشكل جدي
نشأت طبقة من التجار األثرياء واملثقفني الداعني إىل الدمج  الروسية العامة، وظهر من بينهم عازفون موسيقيون، كما

ببناء الطرق  وقام كبار املمولني اليهود. 1863مجعية نشر الثقافة الروسية بني يهود روسيا عام  اوقد أسسو. والترويس
املناجم وصناعات الطعام والنسيج وتصدير  والقالع والسكك احلديدية وبتزويد اجليش بالتموين والغذاء، وامتلكوا

نت هذه الطبقة تتركز يف سانت بطرسربج وكا. اجلديدة يف روسيا األخشاب، وسامهوا يف تأسيس شبكة املصارف
 وكان من أقطاا أسرتا جونزبرج وبولياكوف اللتان اعتربتا نفسيهما قيادة اجلماعة .وموسكو وأوديسا ووارسو

. وحمرري الصحف والعلماء والكتاب وارتبطت هذه الطبقة باملثقفني اليهود الروس من املشتغلني باملهن احلرة. اليهودية

ويالحظ أن عدداً كبرياً من الشباب اليهودي بدأوا يف هذه . متاماً  هذه الطبقة والشرائح احمليطة ا روسيةوكانت ثقافة
  .ضباطاً يف اجليش الروسي املرحلة يعملون

 

يهود روسيا، إذ كانوا يرفضون احلديث باليديشية كما كانوا  وسامهت هذه اجليوب احلديثة يف عملية حتديث بقية
ونظراً  ولكنهم، مع هذا،. عملية التحديث، ويسامهون يف نشر الثقافة الروسية بني اليهود  احلكومة يفيتعاونون مع

كانت تدفع وحدها مثن التحديث بينما كانوا  لوضعهم الطبقي املتميز، كانوا منعزلني عن بقية اجلماهري اليهودية اليت
  .جينون هم مثراته

 

حروب يف الفترة  ة اليهودية داخل منطقة االستيطان أن هذه املنطقة مل تشهد أيةازدهار أعضاء اجلماع ومما ساعد على
احلركة بني اجلماعات املختلفة وأكد  ، كما أن وجود يهود روسيا داخل إمرباطورية واحدة سهل1914  1812

 بلغ 1825عام روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان، ففي  وقد تزايد عدد يهود. تماسك اجلماعة اليهودية
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ويف . من سكان املناطق اليت تواجدوا فيها% 12جمموع سكان اإلمرباطورية و من% 3 أي 1.600.000عددهم 
 أربعة ماليني، أي أن عددهم زاد بنحو 1880وبلغ عددهم عام . 2.350.000بلغ عددهم  ،1850عام 

اجلماعة اليهودية حتولت   من دمج أعضاءومع هذا تعثَّر التحديث يف روسيا وبدالً.  عاماً تقريبا50ًخالل  150%
  .أعدادهم آخذة يف التزايد روسيا القيصرية إىل قوة طاردة هلم يف الوقت الذي كانت

 

 هجرة داخلية من ليتوانيا وروسيا 1870اهلجرة اليت كانت حىت عام  وكانت استجابة يهود روسيا لتعثُّر التحديث هي
 من يهود روسيا يعيشون يف هذه% 2.5، كان 1847فحىت عام ). جلديدة روسيا ا(روسيا  البيضاء إىل جنوب

 إذ 1880عام  ولكن منط اهلجرة اختلف بعد%. 13.5، كانت نسبتهم تصل إىل 1897ومع حلول عام . املنطقة
حنو  (1914  1881أوربا خالل   يهودي تركوا شرق2.750.000فهاجر . اجتهت كليةً إىل خارج شرق أوربا

عشرة ماليني، وهو ما يعين أن ربع يهود العامل كانوا يف حالة  بينما كان عدد يهود العامل)  روسيا وحدهامليونني من
 البوند الثورية الذي كان يعد أكرب تنظيم ثوري اشتراكي يف أوربا، كما ظهرت احلركة وظهرت حركة حزب. هجرة

  .الصهيونية، ومها تعبريان خمتلفان عن تعثُّر التحديث

 

 تعثُّر حماوالت الدمج والتحديث أن اهلرم الوظيفي ألعضاء اجلماعة، رغم تصاعد معدالت  أكرب دليل علىولعل

يعملون % 35بالتجارة و من أعضاء اجلماعة يعملون% 38التحديث االقتصادي، كان ال يزال بال تغيري كبري إذ كان 
ألكسندر (ولذلك، كانت عملية اغتيال القيصر . اعةبالزر فقط يعملون% 3باحلرف اليهودية والصناعات املرتبطة ا و

 جمموعة من الشباب الروسي الثوري، من بينهم فتاة يهودية ملحدة، تعبرياً عن املشاكل  على يد1881عام ) الثاين

 االقتصادية املتطورة واألشكال البنيوية العميقة اليت يواجهها اتمع الروسي، وخصوصاً مشكلة التناقض بني البنية

النظر يف املسألة اليهودية أعلنت فشل سياسة التسامح، أي فشل  فشكِّلت جلنة إلعادة. السياسية واالجتماعية املتكلسة
نسبتهم   وحددت1891القيصرية، وأصدرت قوانني مايو اليت طُرد اليهود مبوجبها من موسكو عام  عملية التحديث

العامل الغريب بأسره إذ بدا أن روسيا بدأت تصدر   طرح املسألة اليهودية علىوأدت هذه القوانني إىل. يف املدارس الثانوية
  .فائضها اليهودي إىل اجلميع

 

  تعثر التحديث في روسيا القيصرية

Setbacks  of Modernization in Tsaris t Russ ia  

  :، من أمهها ما يليأعضاء اجلماعات اليهودية يف روسيا النجاح ألسباب عدة مل يقدر حملاوالت دمج
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املمكن توفري الفرص الكافية  خلق االنفجار السكاين بني أعضاء اجلماعات اليهودية فائضاً بشرياً ضخماً مل يكن من  1
جتمعات يهودية مركزة يتعامل من خالهلا أعضاء اجلماعة مع  كما أن االنفجار السكاين كان خيلق. للعمل والتعليم له

  .العامل اخلارجي، األمر الذي كان يبطئ عملية االندماج ويعوقها  إىلبعضهم البعض دون حاجة

 

اخلمور على أعضاء  فحظر االجتار يف. يالحظ أن عملية التحديث نفسها كانت هلا جوانب سلبية عديدة  كما 2
اليهود من مصادر والفالحني، ولكن مع هذا حرم آالف  اجلماعة اليهودية كان يهدف إىل تقليل االحتكاك بني اليهود

كما أن إنشاء السكك احلديدية اليت موهلا . منهم مقطرو اخلمور وموزعوها وجتارها الدخل الوحيدة املتاحة هلم، فكان
كانوا يعملون يف صناعة  الرأمساليني اليهود كما تقدم، قضى على مصادر الدخل األساسية آلالف اليهود الذين كبار

  .اخليولوجتارة العربات اليت جترها 

 

جعل رقعة األرض  األمور أن عملية إعتاق أعضاء اجلماعة اليهودية تزامنت مع إعتاق األقنان، األمر الذي  ومما عقَّد 3
وأدى إعتاق . مل يكن من السهل حتويله إىل مزارع املتاحة للزراعة ضيقة جداً، وخصوصاً أن التاجر أو املرايب اليهودي

التقليدية  رخيصة يف السوق، األمر الذي أدى بالتايل إىل طرد اليهود من كثري من وظائفهم الةاألقنان أيضاً إىل وجود عم
مالحظة أن املستوى املعيشي لغالبية أعضاء اجلماعة  وإىل احندارهم إىل مستوى الطبقة العاملة وحتوهلم إىل عمال، هذا مع

  .ثري من مستوى القن الروسي أو القن البولنديفاقة وفقراً، كان أعلى بك اليهودية، حىت يف أكثر أيامهم

 

كان يزيد عدد ضحايا  وكلما ازدادت معدالت التحديث، ازدادت صعوبة التكيف مع االقتصاد اجلديد، األمر الذي  4
 الرأمسايل يف اإلنتاج أن هذا النمط احتفظ يف مراحله  خفَّف آالم االنتقال إىل النمط1880التقدم، ففي مرحلة ما قبل 

 يف املدن(ما أتاح لعدد من أعضاء اجلماعة اليهودية أن جيدوا جماالً رحباً للعمل  األوىل بأشكال إنتاج بسيطة وهو

  .يف التجارة اجلديدة وللعمل يف احلرف) الصناعية

 

ذلك   فكانيتوقف عند هذه املرحلة، فقد اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة اخلفيفة أيضاً، غري أن النمو الرأمسايل مل
احلرفية حيث كان اليهود يتركزون بنسبة  مبرتلة ضربات قاضية دمرت االقتصاد اإلقطاعي ودمرت معه الفروع الرأمسالية

اليهودي ملرحلة ما قبل الرأمسالية إىل عامل حريف أو تاجر رأمسايل مع  وهكذا تشابكت عملية حتويل التاجر. مرتفعة
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كان يواجه  وحينما كان اليهودي يتحول إىل عامل، فإنه. ودي احلريف نفسهالقضاء على عمل اليه عملية أخرى هي
  .أسلوب حيام البسيط منافسة الفالحني الروس املُقتلَعني الذين كانوا يقنعون بأجور منخفضة بسبب

 

احلرف «تسميته كان يعمل فيما ميكن ) كما يبين أبراهام ليون) ومما زاد األمور تشابكاً وتعقداً أن احلريف اليهودي
التجار  فاحلريف اليهودي مل يكن يعمل من أجل الفالحني املنتجني بل كان يعمل من أجل. بالشتتل اليت ولدت» اليهودية

الرئيسي للحريف اليهودي لكون زبائنه  ولذلك، جند أن إنتاج السلع االستهالكية هو الشاغل. والصيارفة والوسطاء
أما احلريف غري اليهودي، فإن ارتباطه . والبضائع، أي غري املنتجني أساساً رة األمواليتألفون من رجال متخصصني يف جتا

جانب الفالح، كان  وهكذا، إىل. الزراعي جعله ال ينتج سلعاً استهالكية ألن الفالح كان يكفي نفسه بنفسه باالقتصاد
وقد ). الترزي مثالً(كان هناك احلريف اليهودي اليهودي  ، وإىل جانب رجل املال)احلداد مثالً(هناك احلريف غري اليهودي 

 اليهودي ارتباطه بالتاجر املسيحي الذي كان يوظف أمواله يف حرف متخصصة غري مرتبطة ساعد على تطور احلريف غري

االستهالك املباشر، أي أا  بالنظام اإلقطاعي مثل نسج األصواف، وهي حرف كان الغرض منها اإلنتاج للتصدير ال
. اجلديد، وبالتايل فإا مل تسقط مع االقتصاد القدمي تقع خارج نطاق النظام اإلقطاعي ومتثل نواة االقتصادحرف 

 الطبقة العاملة من اليهود، فاحلرف األقل قابلية للتطور إىل صناعة كانت حمصورة يف وانعكس هذا الوضع على أعضاء

  .احلرفيني غري اليهود بلية هلذا التطور يف أيديأيدي احلرفيني اليهود، بينما احنصرت املهن األكثر قا

 

تدفُّق رؤوس األموال األوربية الغربية على روسيا، حبيث   وقويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية، وخصوصاً بعد 5
 الروسية(وأصبحت قوة اقتصادية هلا وزا ميكنها التفاهم مع البريوقراطية احلكومية  فُتحت آفاق جديدة أمامها

املمولني اليهود وأعاق عملية  وتسبب كل هذا يف إضعاف. اليت كانت حتابيها وتعطيها األولوية واألفضلية) رثوذكسيةاأل
  .الطبقة الوسطى الروسية حتول كثري من أعضاء اجلماعة اليهودية إىل أعضاء يف

 

 يعملون يف نظام األرندا وكالء للنبالء حرمان آالف اليهود ممن كانوا  إىل1863 أدى القضاء على ثورة بولندا عام  6
  .من وظائفهم) شالختا) البولندين

 

حيققون فيها مكانة مرموقة أو حراكاً اجتماعياً، كانوا يصبحون   ويف احلاالت القليلة اليت كان بعض أعضاء اجلماعة 7
االقتصادية  ن اام اليهود بالسيطرةومن هنا، كا. وقت كانت الضائقة االجتماعية آخذة يف التزايد حمط احلقد الطبقي يف

  .واستغالل غري اليهود، ومن هنا أيضاً ارتسمت صورة اليهودي كرأمسايل جشع



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               556  

 

ضحية التقدم وحتولوا إىل أعضاء يف الطبقة   ومن قبيل املفارقات أن عدداً كبرياً من أعضاء اجلماعة اليهودية سقط 8
 وقد وصل الفقر إىل درجة أن. ومنط حياا وانتماءها الديين ومصدر حيااالثقافية  العاملة احلضرية اليت فقدت جذورها

اجلماهري الفقرية مل تكن مستفيدة  وكل هذا يعين أن. ثلث يهود روسيا عاشوا على معونات املنظمات اليهودية الغربية
اعات كبرية منهم، وخصوصاً ولذا، التفت قط. ملشاكلها احلضارية متاماً من عمليات التحديث ومل تكن ترى فيه حال

  .القيادات احلسيدية اليت منحتها شيئاً من الطمأنينة يف عامل مل تكن تفهمه البتة صغار التجار، حول

 

وضعهم إىل اخنراطهم مبعدالت كبرية يف   ولكن، بالنسبة للعمال اليهود الروس واملثقفني العلمانيني، أدى تردي 9
ففي عام . الثقايف كان، كما تقدم، أعلى من مستوى األقنان اً أن مستواهمصفوف احلركات الثورية، وخصوص

  %.4.1يف وقت كانت نسبتهم إىل عدد السكان % 24.8يف احلركات الثورية تبلغ  ، كانت نسبة اليهود1899

 

ت تتم رغم أنف أا كان  وميكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية اليت أدت إىل فشل عملية التحديث، من بينها 10
الروسي ال من داخل اجلماعة اليهودية اليت ظلت  وقد بدأت هذه العملية بقضها وقضيضها من داخل اتمع. اليهود

 مقاومة شديدة من جانب اجلماهري اليهودية املتخلفة اليت رفضت إرسال أطفاهلا إىل والقت هذه العملية. رافضة إياها

اقتصادياً يف كثري من األحوال وحتوهلا  اً أن عملية التحديث كانت كما تقدم تضريهااملدارس الروسية العلمانية، وخصوص
 .كانت جتده يف وجودها التقليدي إىل طبقة عاملة حضرية مفتقدة للمعىن الذي

 

قام و. امللتصقة بالكنيسة األرثوذكسية املتعصبة باإلشراف على عملية التحديث  قامت الدولة الروسية االستبدادية 11
وبأمورهم، ذلك أن إمرباطورية  هذه العملية بريوقراطية روسية ضيقة األفق مرتشية تفتقر إىل خربة كبرية باليهود بتنفيذ

التحديث تتم داخل إطار فكرة القومية السالفية الروسية اليت  وكانت عملية. القياصرة كانت حتظر على اليهود دخوهلا
يكتسبها  خاصية ال) أو الروسية(تفترض أن مثة تفاوتاً بني الناس وأن السالفية عضوية ضيقة  كانت تصدر عن منطلقات

وكانت عملية التحديث تتم يف النصف الثاين  .املرء وإمنا يولد ا على نقيض فكرة القومية الليربالية يف بالد غرب أوربا
م وظهور الفكر السياسي الرجعي بشكله الفكر الليربايل يف أوربا بشكل عا من القرن التاسع عشر الذي شهد انتكاسة

: التحديث وجنم عن ذلك تصاعد ظاهرة معاداة اليهود الذين أصبحوا بؤرةً تصب فيها أحقاد ضحايا .الرومانسي

العاملة الروسية اليت كان يرى أعضاؤها  الرأمساليني الروس الذين كانوا خيافون منافسة الرأمساليني اليهود، والطبقة
وكان أعضاء النخبة . من أعضاء الطبقة العاملة، فوجدوا أنفسهم يف عزلة أما اليهود. ليهودية واقفة ضدهمالرأمسالية ا

للثورة، ومثقفني روس  ينقسمون إىل ثوريني روس يرون االنعزالية اليهودية شكالً من أشكال الرجعية املعادية الروسية
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ووجد يهود . واألفكار الغربية ألمهم روسيا السالفية غربيرون اليهودي رمزاً القتحام ال) من بينهم دوستويفسكي(
 أرثوذكسية ختشى العلمانية اليت كان اليهود أهم دعاا كما ختشاهم باعتبارهم أعداء روسيا أنفسهم يف مواجهة كنيسة

من أعداداً متزايدة  املسيح، ويف مواجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن الثوريني الروس يضمون، يف كل مكان،
امسه كتاب القهال عام ) وهو يهودي متنصر(برفمان  وظهرت كتابات معادية لليهود، من أمهها كتاب جيكوب. اليهود

اليهودية العاملية اليت تتآمر على اجلنس البشري ومنشورات أخرى عن التلمود  ، كما ظهرت فكرة احلكومة1869
تفكري البريوقراطيني مث  ع هذا،بدأت هذه األفكار تؤثر يفوم. الدم،وهي أفكار ظلت على السطح دون تأثري قوي ومة

  . ولكن املتهم برئ بعد حماكمته1878دم عام  ووجهت مة.1871أخذت شكل مذحبة ضد اليهود يف أوديسا عام 

 

اقتصادية،  عيةاليهودية مل تكن وحدها املُستهدفة وإمنا كانت عنصراً واحداً يف بانوراما اجتما وجيب أن نبني أن اجلماعة
وتعثُّره، زاد ضحايا التقدم وزادت كذلك اهلجمات  ومع تصاعد وترية التحديث. فقد بدأ املناخ العام يف روسيا يتغير

سواء من األرمن أو املسلمني أو اليهود أو حىت من املسيحيني من غري األرثوذكس  على الغرباء كافة من أعضاء األقليات
حتديث يف األشكال السياسية  تحوالت االقتصادية كانت ذات طابع بنيوي عميق ومل يواكبها أيلكن ال. األوكرانيني أو

اية السبعينيات، إىل طريق مسدود مل يكن من املمكن  ومن الواضح أن اتمع الروسي كان قد وصل، مع. للمجتمع
 .ةاستئناف التحديث إال عن طريق ثورة اجتماعي جتاوزه، كما مل يكن من املمكن

 

  "1881-1855"ألكسندر الثاني 

Alexander II  

وبالفعل، شهد عهده ظهور حركة التنوير بني . طرق ليربالية لدمج اليهود قيصر روسيا بدأ حكمه مبحاولة التوصل إىل
ا النظام القيصري، كم ولكن، بدأت تتضح يف اية عصره أزمة. وتزايد معدالت العلمنة واالندماج بينهم يهود روسيا

وبدأت أعداد متزايدة من الشباب اليهودي تنخرط يف  ظهرت االستجابات اليهودية املختلفة ألزمة اليهودية واليهود،
  .إرهابية شعبوية، بينها فتاة يهودية ملحدة، باغتياله وقامت مجاعة. احلركات الثورية

  "1917" حتى الثورة البلشفية 1881روسيا من عام 

Russ ia, from 1881 to the Bolshevik Revolution "1917"  

اتمع  يف روسيا القيصرية بالتنافر الشديد بني األشكال السياسية االستبدادية السائدة يف اتسمت عملية التحديث
القرى إىل السوق، تاركني أمناط حيام  ومعدالت التنمية االقتصادية السريعة اليت كانت تتزايد وتدفع باملاليني من

وحرفيني صغار إىل عمال أجراء، مع ما يتبع ذلك من آالم وضياع مث  حيث يتحولون من أقنان وفالحنيالتقليدية 
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تقليل آالم  ومل تقدم احلكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم يف. ورغبة يف املشاركة يف السلطة إحساس بالفردية
  1881(اعتالء ألكسندر الثالث احلكم  ه معبل إن. االنتقال أو يف توسيع نطاق املشاركة يف تسيري دفة احلكم

. حتت تأثري بوبيدونستسيف الذي كان يرفض املثل الدميوقراطية متاماً ، ازداد التشدد واألوتوقراطية، وخصوصاً)1894

 الذين) وليونتييف مثل كاتكوف(نفسه تعليماً دينياً تقليدياً، كما ظهر عديد من املفكرين الرجعيني  وقد تلقى القيصر

فقد منت روسيا . حرياته من جديد طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب الروسي وضرورة احلد من
اتمع الروسي، ومع تأسيس نظام األقنان وتطور الوظائف اليت  وتطورت  يف رأيهم  مع منو التفاوت بني الطبقات يف

الفئات  ت احلياة يف روسيا ووصل أثرها إىل حياةوسيطرت تلك الروح الرجعية على مجيع جماال .تشغل بالوراثة
طبقي، وأصبح من العسري على أبناء  والطبقات واجلماعات كافة، فأُعيدت التشريعات اليت حتدد التعليم على أساس

، جاء »منشور أبناء الطباخني«صادر من وزارة التربية معروف باسم  ويف منشور. الطبقات الفقرية أن يلتحقوا باملدارس
ومن  أبناء قائدي العربات واخلدم والطباخني وأصحاب احلوانيت الصغرية والغساالت« قبول  أن من الواجب عدم

وأُلغي الفصل بني السلطتني  .كما زيدت مصاريف اجلامعات حىت تقلل فرص االلتحاق ا أمام الفقراء. »شاهم 
 الريف رؤساء قرويون من طبقة النبالء يقومون بإصدار األحكام يف التنفيذية والقضائية، فعين يف العادة بدالً من القضاة

ويف كثري من . باألرثوذكسية تقييد حرية الصحافة متاماً، وطورد أعضاء اجلماعات املسيحية اليت ال تدين ومت. وتنفيذها
سة القومية الرجعية أيضاً وجتلت السيا. يتم خطف أطفاهلم منهم األحيان، كانوا يمنعون متاماً من إقامة شعائرهم بل كان

احلدود، مثل  املوجودة على) السالفية وغري السالفية(فُرضت على خمتلف اجلماعات غري الروسية  يف القيود الشديدة اليت
 1891ألكسندر الثالث مبجاعة وقعت عام  وانتهى عصر القيصر. البولنديني، إذ فُرض عليهم برنامج قاس للترويس

  .زادت بؤس اجلماهري

 

. الرجعية هذه اجلماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البشرية املنكوبة اليت وقعت ضحية عملية القمع ومل يكن أعضاء

اليهود السكانية استمرت حنو ثالثة أعوام  فقد بدأ عهد ألكسندر الثالث بسلسلة من اهلجمات على كثري من مراكز
أن قامت بعض الصحف الروسية الرمسية بشحن اجلو ضدهم اهلجمات بعد  وقد وقعت.  ألف يهودي60وتأثر ا حنو 

السبب  وتشكلت جلنة للتحقيق يف احلوادث توصلت إىل أن نشاط اليهود االقتصادي هو. الفالحني باعتبارهم مستغلي
مث شكِّلت جلنة ). فوق الشبهات ولكن اللجنة، مع هذا، الحظت أن سلوك الشرطة واجليش مل يكن(يف هذه اهلجمات 

وبناء . اقتراحات ال ختتلف كثرياً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة ى إلعادة النظر يف املسألة اليهودية طرحتأخر
استثنائية تنطبق على   باعتبارها إجراءات1882وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانني مايو املؤقتة عام  عليه، أصدر

ولكن، ظهرت صعوبات . باعتبارهم عنصراً أجنبياً غريباً  الروس من اليهودمنطقة االستيطان ودف إىل محاية املواطنني
 ملناقشتها واستمرت اللجنة اجلديدة يف اجتماعاا 1883فشكِّلت جلنة أخرى عام  كثرية عند تطبيق هذه القوانني،

اهلت تلك التوصيات جت ولكن البريوقراطية.  بضرورة رفع القيود عن اليهود وإعتاقهم1888أعوام وأوصت عام  مخسة
املدارس، وهو ما أدى إىل سفر أعداد متزايدة من   وحتديد عددهم يف1891وقامت بطرد اليهود من موسكو عام 
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  1894(ومل يتغير الوضع كثرياً يف حكم نيقوال الثاين . تسييسهم وتثويرهم الشباب اليهودي إىل اخلارج حيث مت

والتصنيع مل يواكبها  هدت املرحلة تصاعداً يف تطور الصناعة الرأمساليةوقد ش. آخر قياصرة آل رومانوف )1918
الرأمسالية بقدر مل يسبق له نظري، وتضاعف عدد أعضاء   تصاعداً يف تطور الصناعة1893حتديث يف النظام، فشهد عام 

ألف  49 ألفاً إىل 28من إنتاج الفوالذ والبترول ثالثة أضعاف، وزاد طول السكك احلديدية  وقد زاد. الطبقة العاملة
الفقراء، زاد عدد الطلبة يف املدارس  ورغم السياسة اليت اتبعتها احلكومة اليت دف إىل تقليل فرص التعليم أمام. فرسخ

كاملة تقريباً يف بداية القرن، وصل عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة عام  ففي بلد كانت األمية فيه. وقلت نسبة األمية
  .احلضرية وزاد حجم الطبقة العاملة، فكانت األلوف جر القرى وتنضم إىل الطبقة العاملة .%27.8  إىل1897

 

وزاد قمع األقليات والشعوب التابعة، وخصوصاً غري  وكرد فعل هلذه التغريات، زادت الرتعات القومية السالفية الروسية
. اليهودية  اإلمارات اإلسالمية، وكذلك مت قمع أعضاء اجلماعةوالبولنديني واملسلمني يف السالفية، فتم قمع األوكرانيني

حني قام مائتا ألف عامل من  1905  يناير9ومن أشهر األحداث اليت شهدا الفترة حادث يوم األحد األسود يف 
الً من أن وبد. إىل قصر الشتاء ليقدموا شكواهم ألبيهم القيصر الرجال والنساء واألطفال يقودهم األب جابون بالسري

  .عليهم رصاصات احلرس القيصري فحصدت حنو سبعني منهم وجرحت ما يزيد على األلف يقابلهم القيصر، االت

 

القيصر إىل أن مينح الشعب احلريات  واضطر.  إضراباً عاماً شل احلياة متاما1905ًواستمر الفوران، فشهد أكتوبر 
 ابان، ولكنه ظل مياطل ويعدل القوانني إىل أن مت تعديلها بشكل جعلها تفقدالي الربملانية بعد هزمية القوات الروسية أمام

زعماء املعارضة وهامجت جتمعات  وظهرت مجاعات إرهابية مثل مجاعات املائة السود اليت اغتالت. كثرياً من فعاليتها
  .اليهود

 

ى زوجة القيصر مث على القيصر نفسه وسيطرته عل) 1916 - 1872(راسبوتني وبلغ النظام القيصري ايته مع ظهور
 وكان راسبوتني، كما يقول سكرتريه اليهودي آرون سيمانوفيتش، شخصية كاريزمية جاء من .1905حبلول عام 

يعين منهم إال من يروقه أو من  صفوف الفالحني وكان يتلذذ بإذالل أعضاء الطبقة األرستقراطية، وخصوصاً النساء، وال
أن كان قد هز النخبة احلاكمة القيصرية من جذورها وبعد أن  ، بعد1916 اغتيل راسبوتني عام وقد. يدفع له الثمن

  .كثرية منها كان قد مت تصفية عناصر
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ويقال إا متت بتحريض  (1903مذحبة كيشينيف عام  وقد كان يهود روسيا جزءاً من هذه العملية االنقالبية، فوقعت
 أمر غري مستبعد متاماً، فقد كانت احلكومة القيصرية تلجأ إىل مثل هذه األساليب يف  وهومن وزير الداخلية فون بليفيه،

اجلماعة اليهودية  وكانت مذحبة كيشينيف هذه جزءاً من سلسلة من اهلجمات دبرت ضد أعضاء). قمع معارضيها
 .الية دافعت عنه ومتت تربئته متاماًالعناصر الليرب ، ولكن1911وغريهم، كما وجهت مة الدم الشهرية إىل بيليس عام 

 

كان هناك عدد  ، كما)الربملان(، اختري اثنا عشر مندوباً من اليهود يف الدوما 1907االنتخابات عام  وحينما عقدت
التشكيل السياسي نفسه كان حمافظاً، وكانت أكرب  كبري من النواب الليرباليني الذين دافعوا عن حقوق اليهود، ولكن

 ولذا، فحينما طُرح اقتراح بشأن إلغاء منطقة. معادية لليهود) الشعب الروسي احتاد(لسياسية داخل الدوما الكتل ا

االنتخابية ذاا حبيث مت القضاء متاماً على  االستيطان، أُجل حبثه مث حلَّ الدوما نفسه يف العام نفسه، وعدلت القوانني
  .العناصر الليربالية يف الدوما

 

يشتغلون % 31.6: كما يلي )1897حسب إحصاء (لتركيب الوظيفي ليهود روسيا يف اية القرن املاضي وكان ا
يشتغلون كخدم منازل % 6.61يعمل باخلياطة، و يشتغلون باحلرف والصناعات اليدوية نصفهم% 37.9بالتجارة، 

ين أن عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف النقل، األمر الذي يع% 3.2واإلدارة، و يف املهن احلرة% 5وعمال يومية، و
منطقة االستيطان، كما  وقد سيطر التجار اليهود على جتارة احلبوب داخل. يف التجارة كان ال يزال مرتفعاً العاملني

وارتفع بعض التجار من يهود روسيا إىل . املنتوجات الزراعية سيطروا على جتارة السكر والفرو واجللود واملاشية وخمتلف
 واخنرط بعض هؤالء التجار يف املشاريع. وأصبحوا من أصحاب املصارف والوكاالت العامة بار الرأمسالينيمصاف ك

اجللود والصابون واملطاحن وأعمال  الصناعية، غري أن هذه املشاريع اتصفت بالطابع االستهالكي، كالنسيج والتبغ ودبغ
هذه املشاريع الصناعية أصغر بشكل عام من حجم مثيالا وكانت  التقطري، وكلها من بقايا نظام األرندا البولندي،

. مشروع واحد املمول اليهودي مييل إىل توزيع رأمساله بني عدة مشاريع خمتلفة بدالً من حصرها يف الروسية حيث كان

 ما كان وكثرياً. داخل منطقة االستيطان وقد امتلك الرأمساليون من يهود روسيا حنو نصف جمموع املشاريع الصناعية
كانوا يف كثري من األحيان يفضلون العمال غري اليهود بسبب رخصهم  العمال اليهود ينظمون اإلضرابات ضدهم كما

  .اجتماعية عليهم من قبل اجلماعة اليهودية وبسبب عدم وجود ضغوط

 

 والواقع أن حنو. اماً يف املدنمهن مثل التجارة والصناعة يعين أم كانوا متركزين مت ومن املالحظ أن تركُّز اليهود يف

وكان هناك حنو  يف الزراعة،% 1.07من مجلة اليهود كانوا يقطنون املدن، ومل يكن يشتغل منهم سوى  80%
  .بدون وظيفة حمددة% 5.49
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من جمموع سكان روسيا، وتزايد % 4.07 أي 6.946.000اليهودية فبلغ عددهم  واستمر تزايد أعضاء اجلماعة
ألفاً،  70ولكن مل يكن يعمل منهم يف املصانع سوى .  ألف600عدد العمال اليهود حىت أصبح  ترةيف هذه الف

ومن هنا تضارب اإلحصاءات إذ   ألف بائع، أما الباقون فكانوا عمال يومية،100 ألف عامل حريف يدوي، و300و
 أن هذا اإلحصاء األخري استبعد ومن الواضح. ألف 300 تذكر املصادر األخرى أن عدد العمال مل يكن يزيد على

  .احلرفيني الباعة وعمال اليومية وكثرياً من

 

واستجابوا هلا استجابات متباينة حبسب وضعهم  وقد تركت كل هذه التحوالت أعمق األثر يف أعضاء اجلماعة اليهودية
 كانت االستجابة الثورية أوىلو. التحديث أو مدى تركُّزهم يف املدن أو خارجها الطبقي أو مدى استفادم من عملية

  .نسبتهم إىل عدد السكان االستجابات إذ اخنرط الشباب اليهودي يف صفوف احلركات الثورية بنسبة تفوق كثرياً

 

قُضي عليها ) الدينية واليديشية(العناصر ثورية ألن ثقافته التقليدية  ويالحظ أن الشباب اليهودي يف روسيا كان من أكثر
األمر الذي زاد غربته  كما أنه اقتلع من بيئته التقليدية وأُلقي به إىل عامل حديث رموزه القومية مسيحية، .إىل حد كبري

اخلصوصية وميارس نوعاً من التجذر من خالل القومية  وحداثته، على عكس الشباب الروسي الذي كان جيد شيئاً من
 من أعضاء اجلماعة اليهودية كان قد فقد جذوره الثقافية، ورغم أن الشباب. القوي السالفية ذات البعد األرثوذكسي

اليهود تزايد معدالت التحديث  ومما زاد نسبة الثوريني يف صفوف. مل يكن قد استقر بعد يف التقاليد الثقافية الروسية فإنه
يتاريا صناعية حضرية تشعر يتمتعون مبستوى ثقايف ال بأس به، إىل برول الذي حول صغار التجار واحلرفيني، الذين كانوا

  .لألفكار الثورية السلم االجتماعي ومتارس إحساساً باالضطهاد الواقع عليها وحوهلا إىل تربة خصبة بتدنيها يف

 

هجرةً على نطاق واسع مل يشهد أعضاء اجلماعات اليهودية  وقد شهدت هذه املرحلة. أما االستجابة الثانية، فهي اهلجرة
 ، حنو مليوين يهودي1914 إىل 1881وقد ترك روسيا، يف الفترة من . التارخيية املختلفة ارممثلها من قبل يف جت

املهاجرين كانوا يرسلون  ونتج عن ذلك تحسن نسيب يف مستوى املعيشة، ألن). من كل شرق أوربا 2.750.000)
وقامت مؤسسات يهودية . ال مؤقتاًاالنفجار السكاين ح إىل أقارم وأسرهم معونات مالية، كما أن ذلك حلَّ مشكلة

 فعرض البارون دي هريش نقل ثالثة ماليني يهودي إىل األرجنتني. تسهيل عملية اهلجرة خريية يف الغرب باملسامهة يف

روسيا كان حييد اآلثار اإلجيابية  ومع هذا، فإن تزايد عدد يهود). إيكا(على أن تقوم بذلك مجعية االستيطان اليهودي 
 ، وكان معظم يهود 5.054.300حنو ) 1897وفق إحصاء (باليديشية  وبلغ عدد اليهود الناطقني.  العنصرهلذا
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ويالحظ كذلك وجود . من سكاا% 11.6مركزاً يف منطقة االستيطان مبا يشكل  )4.899.427(روسيا 
  .يديشيةمن يهود اجلبال ويهود جورجيا وغريهم من يهود القوميات غري الناطقة بال 161.500

 

ففي شرق ). التوطيين(والغريب ) االستيطاين) أما االستجابة الثالثة، فهي ظهور الصهيونية بني اليهود بشقيها الشرقي
بعض قطاعات البورجوازية الصغرية املتعلمة ويف غريها من القطاعات اليهودية  أوربا، أدى توقُف احلراك االجتماعي يف

الروسي، فبدأت هذ  حماولة حتقيق نفسها إثنياً وطبقياً من داخل التشكيل السياسيإحساسها باإلحباط وبعبث  إىل
. أو االستيطان الصهيوين) وهو النمط السائد(املتحدة  القطاعات يف التفكري يف أشكال أخرى مثل اهلجرة إىل الواليات

 اعات كبرية من يهود الغرب، فتبنوا احللإىل غرب أوربا والواليات املتحدة إىل فزع قط وأدت اهلجرة اليهودية املكثفة

  .كوسيلة لتحويل سبل اهلجرة عن بالدهم) التوطيين(الصهيوين 

 

اليت ) القومية اليديشية أو قوميات األقليات اليهودية أو(االستجابات األخرى، ظهور اجتاه قومية الدياسبورا  ومن أهم
ظهر يف هذه املرحلة، هذا االجتاه الذي ينظر إىل  د، الذيوقد تبنى حزب البون. كان سيمون دبنوف أهم مفكريها

مجاعة  باعتبارهم قومية ال مبعىن أم ميثلون اليهود يف كل مكان وزمان وإمنا مبعىن أم أعضاء اجلماعة يف شرق أوربا
  .على أساس ديين قومية شرق أوربية تتحدث اليديشية وتتحدد هويتها على هذا األساس اإلثين وليس

 

طرحها يف وقت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم  مثل هذه االستجابات الواعية، ذات الطابع النظري، كان يتمو
 .الظاهر الكامن، وذلك رغم تعثُّرها على مستوى الشكل وساق على املستوى البنيوي

 

  "1894-1881"ألكسندر الثالث 

Alexander III  

  .1882انعكست يف قوانني مايو عام  م أزمة النظام القيصري،وتبنى سياسة رجعيةقيصر روسيا، اعتلى العرش مع تفاق

 

  "1918-1894"نيقوال الثاني 

Nicholas  II  
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القيصري يف عهده إىل ذروا، مث اندلعت الثورة البلشفية اليت  وصلت أزمة النظام الروسي. آخر قياصرة آل رومانوف
 وكان راسبوتني من أهم الشخصيات يف بالطه. أعضاء اجلماعات اليهوديةمذابح يف عهده ضد  وقعت عدة. أعدمته

 .امللكي

 

  قوانين مايو

May Laws  

احملظور  ، ومبقتضاها أصبح من1882من القوانني املؤقتة أصدرا احلكومة الروسية يف مايو عام  جمموعة» قوانني مايو»
املدن املوجودة داخل منطقة االستيطان  تلكوا أي عقار إال يفعلى أعضاء اجلماعات اليهودية يف روسيا أن يعيشوا أو مي

القوانني بعد أن قامت، خالل سنني عديدة، بعدة حماوالت لدمج  ولقد أصدرت احلكومة الروسية هذه. اليهودي
نها ختلف من بي وباءت كل هذه احملاوالت بالفشل ألسباب عدة. اقتصادياً وحضارياً يف اتمع الروسي اجلماعة اليهودية

اتمع، فإن معدل تزايد يهود روسيا كان يفوق كثرياً  ورغم اندماج أعداد ال بأس ا منهم يف. يهود روسيا االقتصادي
) املنحل) عقَّد األمور، ظهور األفكار السالفية القومية االستبدادية املعروفة بعدائها للغرب ومما. معدل اهلجرة واالندماج

هذه الدعوة السالفية، وهو ما أقام كثرياً  وكان هناك عنصر مسيحي أرثوذكسي قوي يف). املاديني (وألفكار الرأمساليني
  .اليهودية حنو االندماج احلضاري من الصعوبات يف طريق أعضاء اجلماعة

 

عة حتطيم زيادة معدالت تطور الرأمسالية الروسية، األمر الذي أدى إىل سر ولقد كان من أسباب تفاقم املشكلة أيضاً
األخرى اليت كان اليهود  خملفات اإلقطاع، مثل اجليتو والشتتل، والكثري من األشكال االقتصادية االجتماعية الكثري من

كما أن . اآلسيوية والدينية األخرى، وكذلك سكان املناطق مرتبطني ا، شأم يف ذلك شأن بعض األقليات القومية
  الثورية االشتراكية، جعلهم هدفاً هلجمات العنصريني الرجعيني، أي أن فشلاحلركات الوجود اليهودي امللحوظ يف

تطور الرأمسالية الروسية،  يهود روسيا يف التأقلم مع االقتصاد اجلديد وختلُّفهم احلضاري وتكاثرهم، وسرعة معدل
عاً أدت إىل فشل حماوالت حتويل احلركات الثورية، هذه العناصر مجي واستبدادية القومية السالفية، واشتراك اليهود يف

  .اة هذا الوضع اقتصادي منتج، وأدت بالتايل إىل اختاذ احلكومة الروسية إجراءات قانونية اقتصادية اليهود إىل قطاع

 

ماعة اليهودية اليت متارسها اجل" الضارة " بتحريات عن النشاطات االقتصادية  ، أصدر القيصر أوامره بالقيام1881 أغسطس عام 22ويف 
وعرفت هذه اللجنة . النظر يف املسألة اليهودية ، أصدر القيصر أوامره إىل اللجنة املكلفة بإعادة1889ويف أكتوبر . للقضاء عليها توطئةً
قتصادي اليت اال ممثلون عن خمتلف الطبقات واجلماعات وترأسها حاكم املقاطعة لتقرير أنواع النشاط ، اشترك فيها»جلنة إجيناتييف«باسم 

ويف ربيع عام . اليهود، وحاول ممثلو اجلماعة اليهودية الدفاع عن أنفسهم وعبر الفالحون وسكان املدن عن شكواهم من. تضر حبياة السكان
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 قيام فشلت، وأن» املتساحمة «الثاين  وجاء يف هذا التقرير أن سياسة ألكسندر. هذه اللجنة تقريرها عن املسألة اليهودية ، قدمت1882
قدمت  ويف اية التقرير،. برهن على أنه من الواجب اختاذ إجراءات جديدة ضد اليهود الروس املعارضة الشعبية ضد اليهود يف روسيا نفسها

ونظراً ألن هذه . التنفيذ يف صورة إجراءات مؤقتة وأخذت احلكومة ذه التوصيات ووضعها موضع. اللجنة عدة توصيات لعالج املوقف
وكانت هذه القوانني أو  .»قوانني مايو«، فإا يشار إليها دائماً بأا 1882 مايو عام 2املفعول يف يوم  ءات املؤقتة صارت نافذةاإلجرا

الروسية خطراً عليها من النشاط السياسي أو االقتصادي الذي ميارسه  هذه اإلجراءات تصدر تباعاً، وعلى فترات، كلما رأت احلكومة
  :نوجز هذه القوانني فيما يلي ن أنوميك. اليهود

 

حىت لو كانت داخل (يف املدن الصغرية يف أية منطقة ريفية يف روسيا   ال يسمح لليهود بالسكىن خارج املدن أو 1
  ).نفسها منطقة االستيطان

 

  .خاص يصدره رئيس القرية  من حق السكان الروس يف القرى طرد اليهود من قراهم، وذلك بقرار 2

 

  .إليها مرة ثانية  أي يهودي يغادر قريته ال يسمح له بالعودة 3

 

  . ال تحدد عقود اإلجيار املربمة مع اليهود 4

 

  . ال يسمح بتشغيل أي يهودي يف املناطق الريفية 5

 

 يطرد حدث ذلك لليهود املقيمني يف املناطق الريفية باستجالب أي قريب هلم إىل هذه املناطق، وإذا  ال يسمح 6
  .اليهودي من قريته

 

 اإلعدادية والثانوية أو يف اجلامعات يكون بنسب معينة حيددها الس التعليمي يف  عدد الطالب اليهود يف املدارس 7

  .خارجها %3داخل منطقة االستيطان و% 10 بنحو 1886وحدد النصاب املسموح لليهود عام . روسيا
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منع اليهود منعاً باتاً من % (9إىل  %22 اء اليهود يف سلك القضاء الروسي من خفِّضت نسبة عضوية األعض 8
  ).1889االنضمام إىل سلك القضاء عام 

 

  .يعاد فوراً إىل منطقة االستيطان  أي يهودي يعيش خارج منطقة االستيطان ويقوم بتوسيع جمال نشاطه االقتصادي 9

 

  .جر، يسقط حقه يف اإلقامة يف روسيا ويعاد إىل منطقة االستيطانتا  أي يهودي يغير وضعه من مهين إىل 10

 

  ).1891صدر هذا القرار عام (حترمي إقامة اليهود يف موسكو   11

 

  .كما مت حرمان اليهود من حق االشتراك يف احلكومة احمللية. موسكو وحترمي استخدامه  إغالق معبد12

 

القطاعات اليهودية يف اتمع الروسي،  ن، كما قضت على فرص اندماج بعضقلَّصت قوانني مايو نطاق منطقة االستيطا
املتحدة، كما خلقت مناخاً اقتصادياً فكرياً قضى على احلركات التنويرية  وهو ما زاد معدالت هجرم إىل الواليات

الدامية ضد  دثوشجع األفكار الصهيونية، وخصوصاً أن صدور قوانني مايو صاحبه وقوع بعض احلوا االندماجية
  .األقليات الدينية والقومية يف روسيا

 

فون بليفيه،  بل إن وزير داخلية روسيا، مثل. القيصرية نقدها إىل هذه القوانني وطالبت بإلغائها ووجهت اللجان الروسية
 فقد ومع هذا،. وضعها موضع التنفيذ وجد أن القوانني جمحفة وختل باألمن، ولكن احلكومة استمرت مع ذلك يف

اجلماعة اليهودية باالستيطان يف القرى اليت أصبحت مدناً صغرية   حينما صرح ألعضاء1903خفِّفت ابتداًء من عام 
  .ثالمثائة قرية وكان عددها يبلغ
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 الدامية، متجاهلة أن السبب 1881حوادث عام  وتؤرخ الكتابات الصهيونية لظهور احلركة الصهيونية بوقوع
وصدور قوانني مايو هو وضع اليهود كأقلية مثل سائر األقليات األخرى داخل  ى إىل وقوع املذابحاألساسي الذي أد

املوجه ضد اليهود ليس  اقتصادي حضاري ينتقل من مرحلة تارخيية إىل مرحلة أخرى، ومتجاهلة أيضاً أن االضطهاد بناء
صهيونية بني اليهود وإمنا تعبري جزئي عن بناء كامل ال سبباً هلجرة اليهود إىل الواليات املتحدة وال النتشار األفكار

، فإننا )الكل) لإلشارة إىل احلركة التارخيية الكاملة املتكاملة) اجلزء(الواقعة التارخيية اجلزئية  وإذا أردنا استخدام. متكامل
ة يف حياة األقليات كافة يف الدامية مسألة متكرر أشد داللة من املذابح الدامية، ذلك أن املذابح» قوانني مايو«جند أن 

مذابح مشيلنكي، ومن قبلها مذابح الصليبيني، أكثر عنفاً وضراوة من أية حوادث  وقد كانت. روسيا وضمن ذلك اليهود
أما قوانني مايو، فإا . مماثلة ومع هذا، فإن هذه املذابح مل تؤد إىل ظهور الصهيونية أو أية نزعات. 1881عام  وقعت

ألا تعبري متكامل عن حركة التاريخ الروسي يف أواخر القرن   ظهور احلركة الصهيونية بني اليهودتصلح كمؤشر على
  .التحديث يف اتمع الروسي وأزمته العامة التاسع عشر وعن تعثُّر

 

 بقيام الثورة 1917مسياً عام ر مث أُلغيت.  حيث أُلغي العمل ا1915اإلجراءات املؤقتة نافذة املفعول حىت عام  وقد ظلت قوانني مايو أو
 .ضمن عملية حل أزمة اتمع الروسي ككل) جديداً أو أخذت شكالً(البلشفية حيث حلَّت املسألة اليهودية 

 

 االتحاد السوفيتي : الباب الثانى عشر

 

  حتى الحرب العالمية الثانية 1917االتحاد السوفيتي من عام 

The Soviet Union, from 1917 to the Second World War  

يعين أن عدداً كبرياً من اليهود الذين كانوا  وكان هذا. 1920أخذت حدود االحتاد السوفييت شكلها النهائي عام 
بولندا وليتوانيا والتفيا وإستونيا وبيساربيا اليت ضمت إىل (استقالهلا  يعيشون داخل مناطق تابعة لدول حصلت على

مقابل ما يزيد على )  يهودي داخل االحتاد السوفييت2.680.000ومل يبق سوى . الدولأصبحوا تابعني هلذه  )رومانيا
كانت أوكرانيا تضم . وروسيا البيضاء منهم كانوا يعيشون يف أوكرانيا% 80، )مخسة ماليني قبل احلرب

من جمموع % 8.2 (407.428البيضاء تضم  ، وكانت روسيا)من جمموع سكاا% 5.4 (1.574.428
وزاد عدد اليهود إىل ما ). من جمموع سكاا %0.40) 109.851 كما كانت اجلمهوريات اآلسيوية تضم. )سكاا

منهم يف  %40من مجلة اليهود يف املدن، وتركَّز % 87وتركَّز . عشية احلرب العاملية الثانية يزيد على ثالثة ماليني
  .بالتجارةست مدن على وجه التحديد، وكان أعضاء اجلماعة يعملون أساساً 
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فأصبحت . وإعطاؤهم حقوقهم السياسية كافة وكانت أوىل اخلطوات اليت اختذا احلكومة البلشفية هي إعتاق اليهود
اإلعدام، وحدد االنتماء العرقي على أساس اختيار املواطن ووفق ما يديل به كل  معاداة اليهود جرمية تصل عقوبتها إىل

ولكن احلكومة . العضو أا لغته القومية الستناد يف حتديد االنتماء القومي إىل اللغة اليت حيددباختياره احملض، كما مت ا فرد
للمسألة اليهودية يف روسيا، وقللت من شأن مساا احملددة رمبا بسبب رؤيتها  البلشفية أمهلت، مع هذا، اجلوانب اخلاصة

األممي للمسألة اليهودية الذي  ماركس األملانية وبطرحه العاملي أوفلينني ومن بعده ستالني، تأثرا بتجربة . األممية الثورية
ففي أملانيا اليت كان . واحداً هو الثورة االجتماعية ودمج اليهود يرى أن مثة ظاهرة يهودية عاملية واحدة وأن مثة حال

كانت  ات كافة، وإمناتكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات مسات ثقافية حمددة تضم الطبق يعرفها ماركس، مل
ولذا، كان . متجانسة عرقياً هناك أقلية صغرية معظم أعضائها من البورجوازية موزعون داخل دولة تسودها أغلبية

هذا هو احلل الذي طرحه . ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية االندماج هو احلل األمثل بالنسبة إليها، على أن تعقُب
 ن احلل الذي تبناه لينني والبالشفة، مع بعض التعديالت، ليطبقوه على وضع خمتلفوكا .ماركس وكاوتسكي وباور

شعار احلاخامات والبورجوازية،  هو« فنادى بأن ال أساس لوجود أمة يهودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليهودية . متاماً
 وطرح ستالني تعريفه الشهري لألمة وقال .واندماج وثورة اجتماعية وأن القضية هي ببساطة قضية انعزال. »شعار أعدائنا

متاماً مثلما فعل  باملعىن العام للكلمة» أمة«ويالحظ أن لينني وستالني يستخدمان مصطلح . »ورق  إن اليهود أمة على« 
التشكيل السياسي األملاين، وحيث إن وضع  ولكن حيث إن التشكيل السياسي الروسي خمتلف متاماً عن. ماركس

تاريخ السياسة السوفيتية جتاه املسألة اليهودية يف روسيا هو تاريخ التناقض  ليهودية داخله كان متميزاً، فإناجلماعات ا
اليت أفلتت من يد البالشفة أن لفظ  ولعل أوىل القضايا. والواقع الروسي اخلاص) األملانية(الرؤية املاركسية األممية  بني
جمموعات حضارية ودينية واجتماعية عالقتها بعضها بالبعض واهية،   إىل عدة، يف االحتاد السوفييت، كان يشري»يهودي«

  :يشري إىل »يهودي«فكانت لفظ 
 
اليديشية، وهؤالء كانوا ينقسمون إىل عمال وجتار   يهود روسيا الذين يتحدثون اليديشية يف املقام األول، أي يهود 1

 ثقافة اليديشية كان قصرياً جداً، فلم يظهر األدب اليديشي إال يفويالحظ أن عمر ال .صغار ورأمساليني كبار وفالحني

  .تظهر عليها أعراض الشيخوخة ولذا، مل تثبت اليديشية كثرياً أمام تيارات التحديث وبدأت. أواخر القرن التاسع عشر
 
عبادة يف املاضي واللغة ولكنها تكتب مؤلفاا بالعربية باعتبارها لغة ال  قطاعات من يهود روسيا تتحدث اليديشية 2

  .بالعربية املستقبل، وهؤالء كانوا أساساً من الصهاينة الذين بدأوا يؤسسون أدباً مكتوباً القومية يف
 
  .يتحدثون سوى الروسية  اليهود الذين مت علمنتهم ودجمهم يف اتمع الروسي وال 3
 
  . اليهود ذوي األصل األملاين ويتحدثون األملانية 4
 
  .تتحدث التركية والتترية يهود القرائني الذين ال يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبرية منهم ال 5
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  . يهود جورجيا الذين يتحدثون اجلورجية 6
 
  . يهود اجلبال الذين يتحدثون لغة التات، ويتبعون تشكيالت اجتماعية قبلية 7
 
  . يهود خبارى ويتحدثون الطاجيكية وهي هلجة فارسية 8
 
  .قبلية يهودية صغرية أخرى ذات تراث ثقايف متميز مثل الكرمشاكي  جمموعات 9
 

  .وفرنسا وإجنلترا يشري، بطبيعة احلال، إىل كل يهود العامل، وخصوصاً يهود أملانيا» يهودي«كانت لفظ   كما 10
 

اليت تتحدث بعدة لغات هذه اجلماعات اليهودية  على كل» قومية«وكان من الصعب، بطبيعة احلال، إطالق لفظ 
رمبا باستثناء يهود اجلبال واموعات القَبلية الصغرية (مقصورة عليها  وتعيش داخل مناطق خمتلفة وليست هلا أرض

ومع هذا، . قومية واحدة ومن الناحية املنطقية اردة، فإم ليسوا أمة على اإلطالق ألم ال يشكلون مجيعاً ).األخرى
إثنية خاصة مثل يهود إجنلترا وأملانيا، والبعض اآلخر  رهم مجاعات يهودية خمتلفة، بعضها دون هويةفمن املمكن اعتبا

الواحدة،  وبدالً من التفكري يف إطار القومية العاملية، أو اجلماعة. متفاوتة من االستقالل يتمتع مبثل هذه اهلوية بدرجات
التشكيل السياسي الروسي، وكان من املمكن  ري القومية داخلكان من املمكن التفكري يف إطار اجلماعات القومية وغ

وهو ما مل يفعله السوفييت يف . الثقافية للجماعات اليهودية املختلفة طرح سياسات متعددة ختتلف باختالف األوضاع
  .بسيطة أحادية» علمية « كان الواقع فرض عليهم تعددية احللول بعد أن ظلوا يتحركون داخل أطر  بادئ األمر، وإن

 
أمهها منطقة أوكرانيا احلدودية اليت كانت حتارب  شهدت الشهور األوىل للثورة اندالع احلرب األهلية يف عدة مناطق من

 األوكراين القومي حتت قيادة بتليورا وعصابات الفالحني التابعني له، واجليش األمحر فيها عدة جيوش من بينها اجليش

استخدام العنف ضد  وجلأت القوات السوفيتية إىل. جيوش صغرية وقوات أخرىالذي كان يضم وحدات أوكرانية و
العناصر الفالحية األوكرانية اليت رأت يف أعضاء اجلماعة  الفالحني، وخصوصاً أن سياسة مصادرة احلبوب أدت إىل مترد

وأدى كل هذا  .هامجتهم قوات بتليورابالنظام السوفييت اجلديد وبالسلطة احلاكمة، فهامجتهم كما  اليهودية عناصر مقترنة
االشتراكية نفسها وانضمت إىل الثورة، يف حني  وقد حلت كثري من التنظيمات اليهودية(إىل التفاف اليهود حول الثورة 

وانضم الشباب اليهودي يف أوكرانيا وغريها من املناطق إىل ). بتليورا وقواته تعاون الزعيم الصهيوين جابوتنسكي مع
كان عدد  1926٬ ويف عام. األمحر الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قادته البارزين زينوفييف وسفردلوف اجليش

اليهودية دوراً مهماً يف إعادة بناء اهليكل  ولعب أعضاء اجلماعة. من جمموع ضباط اجليش األمحر% 4.4الضباط اليهود 
 .ثقفني واملوظفني الروس البيض إىل اخلارجأعداد كبرية من امل اإلداري للدولة اجلديدة بعد أن هاجرت

 
تسببت موضوعياً يف  انعتاق أعضاء اجلماعة اليهودية سياسياً، فإن السياسة االقتصادية للنظام السوفييت ولكن، ورغم

 يهود ثورة عمال وفالحني، ومل تكن غالبية) تطلق على نفسها كما كانت(فالثورة البلشفية . اقتالعهم وتغيري منط حيام
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بالطبقة  ومل يكونوا مرتبطني. وحىت أعضاء الطبقة العاملة من اليهود، كانت نسبتهم صغرية .روسيا عماالً وال فالحني
الصغرية واحلرف اليدوية وقطاعات معينة من  العاملة الروسية ارتباطاً حضارياً أو حىت اقتصادياً، إذ تركزوا يف املصانع

أما بقية . فرضت عليهم االرتباط إىل حد كبري بالرأمساليني اليهود الصغار  الظروفكما أن. الصناعات االستهالكية
يضطلعون بدور الوسيط  أعضاء البورجوازية الصغرية والكبرية، فكانوا إما ميتلكون صناعات استهالكية، وإما اليهود من

  .التجاري يف املدن الصغرية
 

وتركزها يف مناطق  اكتساح األساس االقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهوديةاالقتصادية البلشفية إىل  وأدت املمارسات
استمرت حىت قُضي على معظم التجمعات السكانية  فانفرط عقدها، وبدأت عملية ذوباا التدرجيي، وهي عملية. معينة

  .اليهودية داخل منطقة االستيطان

 
الطابع الثوري، مثل حتويل  القرارات االقتصادية ذاتعديداً من ) 1921  1918(وشهدت مرحلة شيوعية احلرب 

كما اتخذت قرارات أخرى . تسليم منتجام من املواد الغذائية أجور املستخدمني إىل أجور عينية، وإجبار املزارعني على
  .على اليهود، مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل اإلجباري على البورجوازية كان هلا تأثري مباشر

 
اليت عرفت باسم » االقتصادية اجلديدة السياسة«مث عدلت احلكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية احلرب وتبنت 

 New نيو إيكونوميك بوليسي«للعبارة اإلجنليزية  ، وهو اختصار)N.E.P (1921  1927 «النيب«

Economic Policy»واستفاد . جاري واملصانع الصغريةمن االستثمار اخلاص والنشاط الت واليت مسحت بأشكال ٬
 كما 1926عام  وكان التوزيع الوظيفي ليهود روسيا. اليهودية أكرب استفادة من هذه السياسة اجلديدة أعضاء اجلماعة

يف الصناعة % 34.3وكان  ،) ميلكها يهود1924كان ثُلث حمالت موسكو عام (يف التجارة % 19.1: يلي
ورغم أن عدد العاملني بالزراعة قد وصل إىل  .يف وظائف إدارية ومهنية% 10.2يف الزراعة، و% 9.2واحلرف، و

فإن نسبة املشتغلني بالتجارة كانت مرتفعة، كما يالحظ أن  1897٬ حسب إحصاء عام% 2.6مقارنة بنحو % 9.2
تجارة واملضاربات سراً ال العاملني اليهود كانوا غري مصنفني وظيفياً، ويرجح أن أغلبيتهم كانوا ميارسون من% 27حنو 

  ).االقتصادي وكان هذا جزءاً من موروثهم(وحتت ستار أعمال أخرى 
 

القرية، األمر الذي كان يهدد األساس االقتصادي  أدى كل ذلك إىل ظهور طبقة رجال النيب يف املدينة والكوالك يف
ية اجلديدة مل تكن سعيدة ذا التطور إذ كانت مهنة مشروعة، فإن الدولة البلشف ورغم أن التجارة كانت. للنظام اجلديد

  .بعني الشك إىل القطاعات االقتصادية املستفيدة تنظر

 
 اليت تشكل بداية عملية التذويب) 1932  1927(السياسة، وبدأت اخلطة اخلمسية األوىل  مث مت التراجع عن هذه

طبقات اقتصادية، مثل طبقة  ليهود ينتمون إىلفحسب إحصاءات العشرينيات، كان ثُلث ا. احلقيقية ألعضاء اجلماعة
 يهودي 1.120.000ويقال إن حنو . االقتصاد السوفييت صغار التجار، حمكوم عليها باالختفاء نتيجة إعادة صياغة
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يف  الصغرية فزاد عدد العاطلني عن العمل على مليون، واجتهت أعداد منهم إىل التعامل اضطروا إىل إغالق جتارام
  .لسوداءالسوق ا

 
عمليتني خمتلفتني متناقضتني وإن كانتا قد أدتا، كل واحدة منهما  وقرر االحتاد السوفييت حل مسألته اليهودية عن طريق

واالستيطان الزراعي،  أما األوىل، فهي سياسة توجيه اليهود حنو الزراعة. إىل دمج أعضاء اجلماعة اليهودية على طريقتها،
فأُسست جلنة االستيطان الزراعي . اليهود إىل عنصر منتج حلكومة القيصرية اليت استهدفت حتويلوهي استمرار حملاوالت ا

 التجربة يف أوكرانيا بقدر معقول من النجاح، ولكن كان التركيز على بعض مراكز وطُبقت). كوزمت(اليهودي 

ووقع . ألف فالح يهودي تضم أربعنياالستيطان الزراعي السابقة مثل جنوب روسيا أو روسيا اجلديدة اليت كانت 
وسامهت منظمات التوطني . صاحلة لالستيطان الزراعي االختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت توجد مناطق

املشتركة يف هذه  اليت أسسها املليونري األملاين اليهودي هريش، وجلنة التوزيع) إيكا(اليهودي  الغربية، مثل مجعية االستيطان
وبلغ عدد املزارع . الزراعية اليت يشغلوا أربعة أضعاف وزاد عدد املزارعني اليهود زيادة هائلة، وزادت الرقعة. ليةالعم

وبلغ  .مزرعة حىت أواسط الثالثينيات، وهي الفترة اليت وصلت فيها التجربة إىل قمة ازدهارها التعاونية اليهودية مخسمائة
 220العاملني اليهود، مث زاد إىل  من% 6، أي 1926ألف مزارع يهودي عام  155عدد اليهود العاملني بالزراعة 

ويالحظ أن اضطالع %. 10.1أوائل الثالثينيات، أي   ألف يف300، مث إىل حنو %8.5، أي 1928ألفاً عام 
 مبا يف ذلك األعمالبالضرورة العمل اليدوي، وإمنا يعين يف الواقع قطاع الزراعة ككل  اليهود بالعمل يف الزراعة ال يعين

توصل املسئولون السوفييت إىل أن  ولكن، بعد فترة،. الكتابية واإلدارية اليت كان يتركز فيها أعضاء اجلماعة اليهودية
كما أن التوطني الزراعي يؤدى إىل زيادة التماسك العائلي وهو ما  شبه جزيرة القرم ال توجد فيها أرض زراعية كافية،

ويقال أيضاً  .وإىل جانب هذا، عارض بعض السكان احملليني عملية توطني اليهود بينهم. اليهودي يدعم عملية االنفصال
اإلستراتيجية تقع على مقربة من غرب أوربا،  إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية

وشهدت الثالثينيات بداية عملية . يف املستقبلمشاكل ذات طابع أمين  وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إىل خلق
وأدت العناصر  .واليت كانت أيضاً عملية تذويب إذ مت ضم عناصر غري يهودية يف الكوخلوزات اليهودية الزراعة اجلماعية

  .السابقة مجيعاً إىل القضاء على جتربة الزراعة اليهودية
 

وسائل دمج اليهود يف  ة االستيطان الزراعي اليهودية وإحدى، تقرر أن تكون بريوبيجان هي منطق1928عام  ويف
يقدر هلذه التجربة أي جناح، وأدى الغزو النازي إىل تدمري  ولكن مل. اتمع السوفييت على املستويني االقتصادي والثقايف

 .الزراعية يف أوكرانيا والقرم ولكن مل جير تشييدها بعد احلرب مجيع املستوطنات

 
بسبب طبيعة اليهود  بريوبيجان، كما فشلت حماولة توجيه اليهود من املدن والتجارة إىل قطاع الزراعة، ال ربةفشلت جت

. العميق يف االقتصاد السوفييت من الزراعة إىل الصناعة وإمنا بسبب التحول) كما ادعى خروتشوف(التجارية وانعزاليتهم 

، وهي عملية متناقضة مع عملية التوطني )1934  1929(السنوات اخلمس األوىل  وهذه إحدى مثرات مشروع
وقد أكد . خطَّط هلا السوفييت ولكنها مع هذا أدت إىل دمج اليهود وتذويبهم رمبا مبعدالت أكثر من تلك اليت الزراعي،



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               571  

لى األيدي هلا االعتمادات الضخمة، األمر الذي زاد الطلب ع مشروع السنوات اخلمس أمهية التنمية الصناعية وخصصت
املنظمات  وقامت. أعضاء اجلماعات اليهودية ألن يتحولوا إىل عنصر منتج من خالل الصناعة العاملة وأتاح الفرص أمام

وجلنة التوزيع ) أورت(التأهيل والتدريب  ومنظمة إعادة) إيكا(اليهودية التوطينية، مثل مجعية االستيطان اليهودي 
كما قامت حكومات أوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط . احلرف د علىاملشتركة، بفتح مدارس لتدريب اليهو

 وجنحت هذه اخلطط يف توفري أعمال يف القطاع الصناعي واحلكومي آلالف. على الصناعة لتدريب الشباب اليهودي

 بل نشأت ،1930حبلول عام  ومل تكن هناك أية بطالة بني أعضاء اجلماعات اليهودية. اليهود خارج منطقة االستيطان
ونتيجة هذه التحوالت، تزايدت هجرة . املشاريع الصناعية من صفوفهم فئات جديدة من موظفي احلكومة والعاملني يف

وكانت هذه أكرب هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي . داخل روسيا وإىل املدن أعضاء اجلماعات اليهودية إىل
املتحدة، إىل دمج أعضاء اجلماعات  ت هذه اهلجرة، مثل اهلجرة إىل الوالياتوأد. أمريكا يف اية القرن السابق إىل

مدى راديكالية هذه العملية يف الزيادة امللحوظة يف عدد اليهود يف أكرب  وتظهر. اليهودية واستيعام وحل املسألة اليهودية
أعضاء  وأصبح عدد. 1897  يهودي فقط عام26.024روسيتني، موسكو وليننجراد، حيث كانتا تضمان  مدينتني

هذا يعين، يف واقع األمر، زيادة تحلُّل  وكل.  ألفا575ًاجلماعات اليهودية فيهما، بعد ما يقرب من أربعني عاماً، حنو 
من % 76 حنو 1926وقد كانت أوكرانيا وحدها تضم عام . وتوزع سكاا املراكز السكانية اليهودية الضخمة،

يهود  وتغير وضع. ، وهو اجتاه استمر حىت العصر احلديث1939عام % 62نسبة إىل واخنفضت ال يهود روسيا،
وعدد احلرفيني ) اليهود من كل العاملني% (30.6 حنو 1939روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام 

) الحنياليهود أصبحوا من العمال والف أي أن أكثر من نصف% (5.8وعدد الفالحني يف الكولوخوز % 10.1

ويالحظ أن الوظائف الكتابية حلت حمل التجارة باعتبارها  .يف وظائف أخرى% 2.9يف أعمال كتابية، و% 40.6و
واملثقفني  وتضم الوظائف الكتابية يف االحتاد السوفييت املؤلفني والعلماء. اجلماعات اليهودية أهم وظيفة يضطلع ا أعضاء

  . ألف حماسب125منهم  364.000ود العاملني يف تلك الوظائف وكان عدد اليه. واملوظفني احلكوميني

 
حنو الدمج الثقايف أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية الالدينية اليت ال  أما من الناحية الثقافية، فقد كان االجتاه العام يسري

للشئون اليهودية يسمى  قسماً خاصاً 1918وقد أنشأت احلكومة السوفيتية عام . هلا بالثقافة الدينية التقليدية عالقة
كان أعضاء احلزب اليهود من دعاة االندماج، فإن  وملا). 1930مت حله عام (» القسم اليهودي«أي » يفيسكتسيا«

 وقد انضمت إليهم قطاعات من. »ديكتاتورية الربوليتاريا بني اجلماهري اليهودية  نشر« هدف القسم اليهودي كان 

عن ثقافة يهودية علمانية  ن وحزب العمال اليهودي، حيث طالبوا بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبريالبوند وعمال صهيو
اليهودي بتصفية األطر التعليمية التقليدية املتبقية بني اليهود،  وقد قام القسم. معادية للدين اليهودي وللعربية والتوراة

لغةً رمسية حىت  رمي النشاط الصهيوين، واعترف باليديشيةشاها، ومنع تدريس العربية، كما قام بتج كاملدارس وما
وكذلك شجع األدب اليديشي، وخصوصاً  .أصبحت إحدى اللغات املعترف ا يف احملاكم وأصبحت تدار ا اجللسات

 أُسست وأُسست كلية لدراسة الثقافة اليهودية، كما. حقيقياً هلذا األدب املسرح اليديشي، فشهدت الفترة ككل ازدهاراً
. تربوية إلعداد مدرسني لليديشية املدارس االبتدائية والثانوية لغة التدريس فيها اليديشية، باإلضافة إىل كليات شبكة من

ولكن العدد بدأ يف . 1926من جمموع الطالب اليهود عام  %51 ووصل عدد اليهود الذين التحقوا ذه املدارس إىل
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) القياصرة وهي العملية اليت بدأت يف حكم(أن االنصراف عن اليديشية وتقبل الترويس يبني  االخنفاض التدرجيي، وهو ما

كانوا يفضلون إرسال أطفاهلم إىل املدارس  أصبحت عملية تلقائية تنبع من احلركيات الداخلية ألعضاء اجلماعة الذين
أن أعداد الطلبة اليهود يف مدارس أوكرانيا ولذا، جند . فرص احلراك أمامهم احلكومية الروسية ألن ذلك كان يعين زيادة

تغيري الوضع الوظيفي  البيضاء أخذت يف التزايد، وأخذت الثقافة اليديشية يف االختفاء التدرجيي، وخصوصاً مع وروسيا
  .وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية ليهود روسيا وهجرم من مراكز التجمع التقليدية إىل املدن

 
 اليديشية عن التحدث باليديشية أو دراستها، وانصرف كثري من الكُتاب اليهود الروس كذا انصرف كثري من يهودوه

يدرسون يف املدارس اليديشية إىل  وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين. عن الكتابة باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية
كما أن . دارس يديشية أبواا لعدم وجود طلبةم ، وأُغلقت عدة1939عام % 20 مث إىل 1931عام % 33

. من جمموع الزجيات اليهودية% 25نسبة الزواج املُختلَط يف الثالثينيات إىل  االندماج تبدى بكل وضوح يف زيادة

وميكن القول بأن  .أن معدالت االندماج بني الشباب كانت أعلى بكثري من مثيلتها بني املتقدمني يف السن ويالحظ
اجلماعة الذين بدأت عملية علمنتهم يف منتصف القرن املاضي،  عقيدة اليهودية مل تعد أحد أشكال التضامن بني أعضاءال

  .السوفيتية العملية مع اية القرن، مث أخذت شكالً عقائدياً واعياً وحاداً مع ظهور الدولة مث تصاعدت هذه
 

، وذلك 1926بزيادة قليلة نسبياً عنه عام  2.870.000حنو  1932وقد بلغ عدد أعضاء اجلماعات اليهودية عام 
 توافر الزمن الكايف لالستقرار والزواج، إضافة إىل ما حتمله احلياة يف املدينة من نتيجة تسارع تدفُّق اليهود حنو املدن وعدم

يف مدن روسيا، بينما % 1يهود بني ال وقد بلغت الزيادة الطبيعية. تعقيدات يف احلياة اليومية تقلِّل الرغبة يف اإلجناب
، أي 3.040.000، بلغ عدد اليهود حنو 1939عام  وحسب إحصاء. يف اجلمهوريات اآلسيوية% 2.5وصلت 

، عشية احلرب العاملية الثانية، أن 1935املؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام  وقد الحظ. بزيادة مقدارها ثالمثائة ألف
املليون يهودياً سيصبحون مواطنني  وتنبأ بأن املليون ونصف.  حد كبري عن تارخيهماجلماعة اليهودية انفصلوا إىل أعضاء

على اليهود واليت متيزهم كيهود ستأخذ يف الضمور والتحلل إىل  سوفييت ال يهوداً، أي أن السمات اليهودية املقصورة
أثبتت   بقية املواطنني يف شيء، وقداليهود السوفييت جمرد مواطنني سوفييت ال خيتلفون عن أن ختتفي متاماً ويصبح

 ضد 1939 و1936ستالني بني عامي  أما محلة التطهري اليت شنها. التطورات التارخيية الالحقة صدق نبوءته الالحقة
أعضاء اجلماعة اليهودية، مثل زينوفييف وكامينيف وراديك  كوادر احلزب الشيوعي وقياداته، واليت مشلت العديد من

ستالني ومعارضيه  ملحوظاً يف أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إىل ما جيري باعتباره صراعاً بني رك أثراًوغريهم، فلم تت
 .والتروتسكية أو بني الستالينية

 

  االتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر

The Soviet Union, from the Second World War to the Present  
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جاليشيا الشرقية وليتوانيا (اليهود   أراضي تضم أعداداً كبريةً من1940  1939ت روسيا يف الفترة من ضم
اليهودية بالضم السوفييت إذ وجدت فيه محاية هلا من الغزو النازي  وقد رحبت اجلماهري). وبيساربيا وبوكوفينا وغريها

كان قد  الحتاد السوفييت نفسه وضم سائر املناطق اليت، قامت القوات النازية بطرد ا1941عام  ولكن، مع. الوشيك
جهداً غري عادي لنقل اليهود،  وبذلت احلكومة السوفيتية. ضمها من قبل، فهرب ما يزيد على مليون يهودي منها

أعضاء أما بقية . عملية اقتالع اليهود من مناطق جتمعهم التقليدية وساهم ذلك بدوره يف. وأعطت األولوية هلذه العملية
إبادة أعضاء  ، كما متت)يهود شرق أوربا(يف يد النازيني حيث متت إبادم باعتبارهم أوست يودين  اجلماعة، فسقطوا

فترة اإلرهاب الستاليين الذي يقال إنه  وشهدت السنوات اليت تلت احلرب مباشرة. بعض اجلماعات واألقليات األخرى
  .كان ذا نربة عنصرية واضحة ومعادية لليهود

 
اجلماعة نفسها وليست مفروضة عليها  ومع هذا، فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركياا داخلية تنبع من داخل

وال يزال أعضاء اجلماعة مركَّزين أساساً يف . الدمج اندماجاً وقد تزايدت حبيث أصبح. من اخلارج من قبل احلكومة
معظمهم   بالزراعة قد تناقص، وحىت أولئك الذين يعملون يف الريفأن عدد اليهود املشتغلني ويالحظ. املدن العظمى

كما يالحظ أيضاً أن عدد . التجارية السوفيتية ويلعب أعضاء اجلماعة دوراً متميزاً يف املؤسسات. يقوم بأعمال كتابية
صف مليون فرد من جمموع اجلماعات اليهودية، يف أواخر اخلمسينيات، بلغ حنو ن العاملني يف التجارة احلرة من أعضاء

وهكذا شكَّل التجار اليهود  .العاملني يف التجارة من عموم املواطنني السوفييت البالغ عددهم حنو مخسة ماليني عدد
من جمموع التجار، بينما مل تزد نسبة اليهود إىل عدد  %19من جمموع العاملني بني أعضاء اجلماعة ونسبة % 20نسبة 

 احلكومة السوفيتية يف أوائل الستينيات حبملة ضد النشاطات االقتصادية غري املشروعة، توقد قام%. 1السكان على 

عدد من املتهمني بلغ عددهم حوايل  وسنت قانوناً مبعاقبة مرتكيب اجلرائم االقتصادية باإلعدام، ومت تنفيذ العقوبة يف
  .اليهود  تاجراً من جتار السوق السوداء كان نصفهم من112

 
عدد الطالب من أعضاء اجلماعات اليهودية باملعاهد  اسط اخلمسينيات، والسنوات اليت تلتها، ارتفاعاً بالغاً يفوشهدت أو

  .باملهن احلرة) من اليهود(زيادة عدد املشتغلني  العليا واجلامعات وهو ما نتج عنه
 

مجهورية  ففي. ر القوميات السوفيتيةاالحتاد السوفييت بأعلى مستوى تعليمي باملقارنة بسائ وبصفه عامة، يتمتع يهود
وإذا استبعدنا العجزة ). فقط بني الروس 43مقابل ( يهودياً تعليماً عالياً من بني كل ألف 344روسيا االحتادية تلقى 

، حيث مل يكمل أعضاؤها 22  11وإذا استبعدنا املرحلة العمرية  حيث تكون نسبة التعليم العايل بينهم منخفضة،
إىل  1959وتشري إحصاءات تعداد عام . املتعلمني تعليماً عالياً بني اليهود ستمائة لكل ألف  يصبح عدددراستهم بعد،

نسبة فاقت مثيلتها بني   لكل ألف وهي613 سنوات من التعليم أو أكثر هي 7أن نسبة اليهود احلاصلني على 
 لكل ألف 1959 عام 179نت حنو عال كا كما جند أن نسبة اليهود احلاصلني على تعليم. القوميات األخرى

 لكل ألف على مستوى إمجايل السكان 62باملقارنة بنحو  1970 عام 229 سنوات، زادت إىل 10شخص فوق 
  .السوفييت
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العليا، إال أن  من طلبة اجلامعات واملعاهد% 4.2 حنو 1957  1956أعضاء اجلماعات اليهودية عام  وقد شكل

اخنفاضاً كبرياً يف أعداد الطالب  1978  1965 حيث شهدت فترة 1978م عا% 1.2هذه النسبة اخنفضت إىل 
وارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب عليه من تقلُّص  نتيجة اهلجرة إىل اخلارج%) 46.7بنسبة (اليهود 

  .اجلامعي حجم من هم يف السن
 

األعمال الزراعية، إال بشكل هامشي يكاد ال  وال يوجد عمال من أعضاء اجلماعات اليهودية، سواء يف الصناعة أو
 األخريين ال تورد أية إحصاءات عن عدد اليهود يف املعامل واملصانع الثقيلة أو يذكَر، حىت أن اإلحصاءات يف العقدين

  .الزراعية
 

رب العاملية الثانية، العليا للجيش السوفييت خالل احل وقد كانت هناك نسبة عالية من أعضاء اجلماعات اليهودية يف القيادة
 من القيادات العليا من اليهود للتقاعد، ومل يتبق يهودي واحد عام 333أُحيل  1953  1948ولكن خالل أعوام 

مغلقة تقريباً  ويبدو أن بعض املهن مثل اجليش واألجهزة األمنية واخلارجية وغريها. صفوف كبار الضباط  بني1953
ويتجهون إىل التمركز يف املهن العلمية واحلرة  حاصلون على تعليم عال ملني اليهودمن العا% 75ويالحظ أن . أمامهم

من إمجايل األطباء يف االحتاد % 14.7شكَّل أعضاء اجلماعات اليهودية  1964 مثل اهلندسة والطب والعلوم، ففي عام
جماالت البحث   العاملني يفمن% 11من املوسيقيني، و% 19من إمجايل الكُتاب والصحفيني، و% 8.5و السوفييت،

يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية  وتدل هذه النسب على أن أعضاء اجلماعات اليهودية أصبحوا. العلمي
أبناء الفئة التجارية بشكل خاص فرص دخول اجلامعات واملعاهد العليا  شعوب االحتاد السوفييت وبشكل أدى إىل منح

جهة ثانية على متتعهم  كما تدل من. ة االقتصادية إىل التوجه حنو العمل يف املعامل واملصانعتضطرهم احلاج بدالً من أن
  .ارتفاع نسبتهم يف اجلامعات واملعاهد العليا باملساواة التامة يف احلقوق، وعلى عدم فرض أية قيود للحد من

 
 %4.5حيث شكَّل أعضاء اجلماعات اليهودية وأوائل الثمانينيات، فقد اخنفضت هذه النسبة  أما يف أواخر السبعينيات

والثقافة واألدب والصحافة،  من جمموع العاملني يف جمال الفن% 6من جمموع العاملني يف جمال البحث العلمي، و
ويالحظ أن ما . احلاصلني على درجات علمية عليا من إمجايل العلماء% 7.6يف القانون، و% 6يف الطب، و% 3.4و

 أما عدد املهنيني من. اجلماعات اليهودية إىل نسبة املهنيني على املستوى القومي ملهنيني من أعضاءينخفض هو نسبة ا

يف الفترة من  389.000  إىل260.900أعضاء اجلماعات اليهودية نفسه فهو آخذ يف االرتفاع، فقد زاد عددهم من 
%. 3.7إىل % 9.3فسها اخنفضت من الفترة ن ، ولكن نسبتهم إىل جمموع املهنيني الروس يف1977 حىت 1957

 وإىل 1977عام % 5.3 إىل 1947عام % 18العلمي من  واخنفضت كذلك نسبة العاملني يف جمال البحث
هذا االخنفاض هو ارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملني مقارنة مبتوسط  والواقع أن أسباب. 1982عام % 4.5

اجلامعة من أعضاء   الكثريين منهم من سن التقاعد، واخنفاض أعداد طلبةمن السكان السوفييت، واقتراب أعمار العاملني
وبالتايل، يلعب اليهود دوراً أقل يف جمال العلوم  .اجلماعات اليهودية الذين يشكلون املصدر األساسي هلذه االختصاصات
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السوفييت  يالحظ أن دخل اليهوديو. املراكز ذات املكانة املتوسطة والدنيا يف هذا القطاع والبحوث وتتركز غالبيتهم يف
االحتاد السوفييت من املهنيني وهم الفئة  أعلى من دخل املواطن السوفييت، وهذا أمر مفهوم إذ أن عدداً كبرياً من يهود

  .املتميزة يف اتمع السوفييت

 
واحدة من أعلى النسب الستينيات  أما نسبة أعضاء اجلماعات اليهودية يف احلزب الشيوعي، فقد شكلت يف أوائل

، بينما كانت نسبتهم إىل عدد السكان 1961عام % 3.5بنحو  إذ قُدرت هذه النسبة. القومية املختلفة داخل احلزب
استناداً إىل تقدير أن عدد األعضاء اليهود يف احلزب % (1.5 حنو 1982نسبتهم عام  كما بلغت. أقل من ذلك بكثري

ولذلك، فإم يعتبرون  . مليون عضو14ضاء احلزب البالغ يف ذلك احلني حنو وذلك من جمموع أع) ألفاً 260 حنو
 .(1976 عام(سادس مجاعة قومية ممثَّلة يف احلزب 

ولعل تركُّزهم يف املدن ويف املهن احلرة يفسر سر . التناقص ويالحظ أن العدد الكلي ليهود االحتاد السوفييت كان آخذاً يف
اليهود  ويعتبر). هو احلال يف الواليات املتحدة، حيث تؤدى السمات نفسها إىل النتائج نفسها كما(تناقصهم وذوبام 

السوفييت بثالثة ماليني بعد احلرب العاملية  فقد قُدر عدد اليهود. القومية الوحيدة يف االحتاد السوفييت اليت تناقص عددها
أصبح يهود االحتاد السوفييت أقلية حضرية إذ وقد . 1959عام  2.268.000األوىل، ولكن عددهم نقص إىل 

بعضهم مندوبون (يف املدن، وال يوجد سوى مائة ألف يهودي تقريباً يف الريف   من اليهود2.161.702يوجد 
أي  2.151.000٬  إىل1970وقد تناقص عدد أعضاء اجلماعة عام ). ويعملون بالوظائف الكتابية احلسابية للحزب

ذلك جممل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي  اء السابق بنحو مائة ألف نسمة، فإذا أضفنا إىلأنه أصبح أقل من اإلحص
، 1979وحسب إحصاء عام . ذابوا يف اتمع خالل فترة الستينيات  ألف يهودي قد400 ألفاً التضح أن حنو 250

 ويف( ألفاً 177:  ألفا340ً، وهو ما يعين أن عددهم تناقص إىل 1.810.876السوفييت  بلغ عدد يهود االحتاد

العوامل السكانية  بسبب)  ألفا163ًحنو (من خالل اهلجرة، أما الباقون )  ألف300  200إحصاءات أخرى 
 ألفاً إىل النقص السابق يف 150ميكن أن نقدرها بنحو  وميكن أن تضم نسبة الزيادة الطبيعية احملتملة اليت. واالندماج

  . ألفا313ًيعين أن نسبة الذوبان يف حنو تسعة أعوام بلغت حنو ك، وذل) ألفا163ًأي (العدد 
 

، 1.449.167 إىل 1989 مث هبط عددهم عام 1.600.000بلغ جمموع اليهود السوفييت  ،1985ويف عام 
معدل تناقُص  وأوردت إحدى املراجع أن. خالل عشرة أعوام%) 20أي ( ألف أو أكثر 400تناقصوا حوايل  أي أم
وهو )  ألفاً سنويا40ًهذا اإلحصاء هو  وإن كان معدل التناقص حسب( ألفاً 30حتاد السوفييت السنوي هو يهود اال

تنبؤات بأن هذه اجلماعة يف طريقها إىل االختفاء وال شك يف أن  ولذا فهناك. تناقص طبيعي وليس من خالل اهلجرة
  . بذلكاحلايل وسقوط االحتاد السوفييت قد يعجل معدل اهلجرة اليهودية

 
، أي 868.400البالد اليت كانت ضمن االحتاد السوفييت سواء يف أوربا أم آسيا هو  وبالفعل يالحظ أن عدد يهود

ويبلغ عددهم  ،415.000) 1992(ويبلغ عدد يهود روسيا يف الوقت احلايل . 580.767تناقصوا حوايل  أم
 أما 600.000روسيا هو   أن عدد يهود1995يذكر مصدر إحصائي آخر لعام (46.000يف روسيا البيضاء 
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أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفييت  ويالحظ). 34.000عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب هذا املصدر 
أضفنا هلذا العدد املهاجرين اليهود الروس إىل الواليات املتحدة وغريها  يتحدثون الروسية يوجدون اآلن يف إسرائيل فإذا

أعضاء النخبة من  ومن املعروف أن كثرياً من! كن القول بأن يهود روسيا يوجدون اآلن أساساً خارجهافيم من الدول،
وزملان شازار وجولدا مائري وموشيه شاريت  حاييم وايزمان وإسحق بن تسفي: يهود اليديشية من أصل روسي، مثل

، فيمكن القول بأن )من يهود اليديشية أيضاً(ي أمساء النخبة من أصل بولند فإذا أضفنا إىل هذه اموعة. وجابوتنسكي
  .يهود اليديشية هي اليت حتكم الدولة الصهيونية خنبة من

 

 : والجماعة اليهودية في االتحاد السوفيتي جماعة مسنة تركيبها على النحو التالي

 
 1970عام  / 1959عام / العمرية  الفئة
 

 )اء القوميات ألخرى أعض من% 35مقابل % ( 11.2% / 30.4 / 15 -صفر 
 

16 - 45 / 51% / 46% 
 

 %42.8 % /18.6 / 50فوق 
 

 سنة عام 49) أي الواقع يف الوسط(العمر الوسيط  والتركيب العمري يدل على أن املشكلة آخذة يف التفاقم، وقد بلغ
جتاوزوا من يهود االحتاد السوفييت % 26املوسوعة اليهودية أن حوايل  وتذكر. 1988 سنة عام 50 و1986

األرقام، ذلك  وتؤيد اإلحصاءات اخلاصة باملهاجرين السوفييت هذه. من أعضاء القوميات األخرى %15الستني مقابل 
 آالف من 804اخلمسني، فإن عددهم حنو  أما عدد اليهود السوفييت حتت سن. سنة65منهم جتاوزوا سن % 11أن 

 20بني ( ألف، وعدد القادرات منهن على احلمل 400اإلناث هو  وعدد.  ألف فقط من كاسيب الرزق700بينهم 

  يف آخر1.6 طفل لألنثى الواحدة، بل استقرت على 1.8 - 1.6ونسبة املواليد تبلغ   ألف أنثى،240هو ) 40و

منهم تسجيلهم كيهود،   آالف ألبوين يهوديني، ومن مث يطلَب10 طفل سنوياً منهم 14.500ويولد . اإلحصاءات
.  لغري اليهود14.7 يف األلف باملقارنة بنحو 6.7هي  ونسبة املواليد بني اليهود. علون ذلك بالضرورةوإن كانوا ال يف

 واإلحصاءات.  لغري اليهود32.7 يف األلف مقارنةً بنحو 19.9املواليد بني اليهود هي  أما يف أوزبكستان، فإن نسبة

اهلجرة السوفيتية وسقوط  وال شك يف أن. لسوفيتية، أي قبل اهلجرة ا1988األخرية كانت اإلحصاءات اخلاصة بعام 
أا ستصفي العناصر الشابة القادرة على العمل واإلجناب وال  االحتاد السوفييت سيزيد الصورة قتامة، إذ أن اهلجرة البد

إسرائيل  هذا لوحظ مؤخراً أن كثرياً من الشباب الروس اليهود يرسلون بآبائهم املسنني إىل ومع(يبقى سوى املسنني 
  ).ليتمتعوا باملزايا اليت تمنح للمهاجرين ونظام الرفاه االجتماعي هناك
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 1989 و1979والجدول التالي يبين توزيع اليهود في الجمهوريات السوفيتية تبعا لإلحصاءات السكانية ألعوام 
 : 1992و

 

 " األعداد باآلالف " 1992عام  / 1989عام  / 1979عام / الجمهورية 

 
  430.0 / 551.0 / 700.7/ يا روس

 
  325.0 / 488.0 / 634.2/ أوكرانيا 

 
  58.0  /112.0 / 135.4/ روسيا البيضاء 

 
 55.5 / 94.9 / 99.9/ أوزبكستان 

 
 28.5  /66.0 / 80.1مولدافيا 

 
 16.0 / 30.8 / 35.5/ أذربيجان 

 
 15.8  /24.8 / 28.3/ التفيا 

 
 20.7 / 23.0 / 28.3/ جورجيا 

 
  15.3 / 19.9 / 23.5/ اخستان كاز
 

 7.3 / 12.0 / 14.7/ ليتوانيا 
 

 8.2  /14.8 / 14.7/ طاجكستان 
 

 3.9 / 6.0 / 6.9/ قرغيزيا 

 
 3.5  /4.6 / 5.0/ إستونيا 

 
 2.0 / 2.5 / 2.8/ تركمانيا 
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 2.3  /0.7 / 1.0/ أرمينيا 
 

التحاد السوفيتي، فقد جاء في اإلحصاء الرسمي أما فيما يتصل بالوضع اللغوي ألعضاء الجماعات اليهودية في ا
 : ييت التوزيع اللغوي التالي لليهود السوف1959لعام 

 
  يتحدثون الروسية 1.733.000

 
  يتحدثون اليديشية 500.936

 
  يتحدثون اجلورجية 35.673

 
  الطاجيكية يتحدثون 20.763

 
  يتحدثون التترية 25.225

 
  يتحدثون األوكرانية 24.275

 
  يتحدثون لغات أخرى 22.570

 
). يف اإلحصاءات األخرية% 11اخنفضت إىل (فقط من جمموع اليهود % 17باليديشية  وقد شكلت نسبة الناطقني

لغتهم هي  قد أفادوا بأن% 86.7 إىل أن حنو 1970هذه النسبة خالل الستينيات حيث أشار إحصاء عام  واخنفضت
) لغتهم هي اليديشية قبل قيام الثورة بأن% 97وأفاد (خمتلف اللغات األخرى بني % 17.7الروسية، بينما توزع حنو 

اللغات «ومصطلح . وال يتحدث ا سوى املسنني ،1992يف إحصاءات عام % 11وقد اخنفضت النسبة إىل
% 11.1 أن 1989وجاء يف إحصاء عام . إخل... والطاجيكية والتركية يعين لغة التات واجلورجية» األخرى

كان  وإذا. ومنها اليديشية» اللغات األخرى«، وهي ال شك إشارة لكل هذه »اللغات اليهودية» ون ما سمييتحدث
املتقدمني يف السن الذين يسكنون املناطق  األمر كذلك، فإن اليديشية قد آلت إىل الزوال تقريباً، وال يتحدثها سوى

  .ثافة سكانية يهودية يف املاضيكانت تضم ك اليت) ليتوانيا والتفيا ومولدافيا(الغربية 
 

 : 1992والجدول التالي يبين توزع اليهود السوفييت تبعا للجماعات العرقية واللغوية وفقا إلحصاء عام 
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نسبة من يعتبرون لغة الجماعة هي / أعداد أعضاء الجماعات / الجماعات العرقية لليهود فى االتحاد السوفيتي 
 صلية لغتهم األ

 
 11.1  /1.376.91/ إشكناز 

 
 75.8 / 19.516/ يهود اجلبال 

 
 90.9  /16.054/ يهود جورجيا 

 
 65.6 / 36.152/ يهود خبارى 

 
 38.9  /1.448/ الكرمشاك 

 
اليهود وإىل أن معظم هذه الزجيات متثلت يف زواج  وتشري املصادر إىل أن ظاهرة الزواج املختلط ال تزال منتشرة بني

. ويدعم هذه النظرية عدد الزجيات املختلطة بني املهاجرين السوفييت إىل إسرائيل . يهودياتالذكور اليهود من إناث غري

وقد . من غري يهودي ، على أن واحداً من بني كل سبعة يهود كان متزوجا1959ًمت االستدالل، من إحصاء عام  وقد
زجيات اليهودية خمتلطة من ال %50  40 ظهر أن حوايل 1988تزايدت النسبة أخرياً، ففي إحصاءات عام 

يف روسيا االحتادية تصل النسبة % (80املناطق إىل  وتصل النسبة يف بعض). لإلناث% 47.6للذكور و% 58.3(
من أوالد املتزوجني زواجاً خمتلطاً يعرفون % 90واألهم من هذا أن  ).لإلناث% 62.8للذكور و% 73.2إىل 

  .غري يهود أنفسهم بأم

 
 متعبداً ميكن أن يكونوا مجاعة 20السوفييت بالتعبد، وكل  الوضع الديين، فإن القانون يسمح للمواطننيأما فيما يتصل ب

 وهي مجاعة خاضعة إلشراف جلنة السوفييت احمللية وجملس شئون العبادات الدينية، وخمولة ،»دفاتساتكا«دينية تسمى 

. ألن عدد املتعبدين يقل عن عشرين ق السلطات السوفيتية املعابدوكثرياً ما تغل. بتعيني وطرد أعضاء جملس املعبد اليهودي

، وهؤالء حيق هلم التعبد بدون تسجيل، شريطة أن )الصالة اليهودية النصاب الالزم إلقامة(ولذا، تنتشر مجاعات املنيان 
احلاخامات، وال  ن معبداً يهودياً وعدد صغري م61ويوجد حوايل . إعالماً بذلك قبل إقامة الصالة تتلقى السلطات

 ألفاً حسب إحصاء 61اليهود املتدينني  وعدد. يوجد حاخام أكرب، وال توجد املواد الالزمة إلقامة بعض الشعائر
% 3اإلحصاءات اخلاصة باملهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن  وتؤيد. من مجلة اليهود% 3 أي 1985 1983

  .مدارس دينية فقط منهم أرسل أبناءه إىل
 

وهم املواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كانوا   تكتمل الصورة، البد أن نشري إىل ظاهرة اليهود املتخفني،وحىت
القانون السوفييت الذي يعطي املواطن احلق يف اختيار جنسيته، فكثريون اختاروا  وهؤالء استفادوا من. خيفون ذلك
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أسلفنا، يسجلون أنفسهم  الد الزجيات املختلطة كانوا، كمامن أو% 90كما أن . أنفسهم على أم غري يهود تسجيل
 مليون مواطن سوفييت من 3.5إىل وجود ) اإلسرائيلي الدميوغرايف(ويذهب جرجيوري روزنشتاين . على أم غري يهود

 أن هؤالءويذهب كثري من الدارسني إىل . وهم يتمتعون مبستوى تعليمي عال. أم يهود ساللة يهودية مل يصنفوا على

استمرت إسرائيل مركز جذب  ومن مث، إذا. »حينما ال يؤدي ذلك إىل اإلضرار مبكانتهم«سيعرفون أنفسهم كيهود 
  .يتسىن هلم اهلجرة إليها بالنسبة إليهم، فإم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حىت

 
شكلون سوى مجاعة صغرية وضئيلة ليست هلا االندماج، وكان املنشقون ال ي ويبدو أن الصورة العامة تتجه حنو مزيد من

اليديشية وهويتهم اإلثنية بعد  وغري قادرة على أن توقف عملية االندماج التلقائية السريعة وتآكل ثقافة يهود قيمة تذكَر،
  .الصهيوين شارانسكي بعد خروجه من االحتاد السوفييت أن ضعف انتماؤهم الديين، وهو األمر الذي أوضحه املنشق

 
حيققون بروزاً  اجلماعات اليهودية من جو االنفتاح االقتصادي والسياسي يف االحتاد السوفييت إذ بدأوا وقد استفاد أعضاء

الروسية القومية ذات التوجه الديين األرثوذكسي  ولكن، باملقابل، ظهرت بعض اجلماعات. مل يكونوا يتمتعون به من قبل
 ادي أعضاء اجلماعة اليهودية باعتبارهم ممثلني للقوى املعادية للمسيحية والروحتع اليت كانت) من أمهها مجاعة باميات(

املتحدة األبواب يف وجههم، وبدأت  وقد مسح االحتاد السوفييت لليهود باهلجرة، وأغلقت الواليات. الروسية األصيلة
  .ل مشكلتها االستيطانيةالضفة الغربية على أمل أن حت املؤسسة الصهيونية يف اعتماد املاليني لتوطينهم يف

 
 ، ستظهر حركيات متنوعة خيضع هلا أعضاء»كومنولث الدول املستقلة«السوفييت وتفككه إىل  وبعد سقوط االحتاد

مستقل سياسياً عن أوكرانيا،  اجلماعات اليهودية يف هذه الدول، فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من تشكيل حضاري
ومع هذا، ميكن القول بأن هناك . عن الصورة يف املاضي ستكون خمتلفة بشكل جوهريولذا فإن الصورة يف املستقبل 

 .إخل... واالجتاه حنو السكىن يف املدينة وعدم اإلجناب بعض الثوابت مثل امليل للهجرة
 

 يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر : الباب الثالث عشر

 

  أوكرانيا

Ukraine  

اليهودية يف  وتعد منطقة أوكرانيا من أهم املناطق املرتبطة بتجربة اجلماعات. »منطقة احلدود» تعين» انياأوكر«كلمة 
مصريهم، ويطلَق على أوكرانيا أحياناً اسم  ومن أهم مسارح األحداث اليت حتدد فيها) أي يهود اليديشية(شرق أوربا 

حدة من أكرب اجلماعات اليهودية على اإلطالق حىت منتصف القرن يشكلون وا وكان يهود أوكرانيا. »روسيا الصغرى«
واليت أصبحت يف  تشري إىل اجلمهورية السوفيتية اليت كانت حتمل هذا االسم» أوكرانيا«أصبحت كلمة  مث. العشرين
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اليت كانت ) اروثيني(حدود أوكرانيا القدمية  اآلونة األخرية دولة ضمن كومنولث الدول املستقلة، وحدودها خمتلفة عن
 بأسرها عام ليهامث استوىل الروس ع. 1667بعد ذلك بني روسيا وبولندا عام  تابعة لبولندا وليتوانيا، واليت قُسمت

1793.  

 
لكن االستيطان على . إمرباطورية اخلزر ويعود استقرار اليهود يف أوكرانيا إىل القرن التاسع، وذلك مع انتشار وتوسيع

ذلك أن النبالء البولنديني . بدايات اإلقطاع االستيطاين البولندي فيها تصف القرن السادس عشر، معنطاق واسع مت يف من
عناصر يهودية جتارية تقوم  تطوير هذه املنطقة اقتصادياً بعد ضمها إىل احتاد بولندا وليتوانيا فقاموا بتوطني كانوا يريدون

وقد تسبب هذا يف حتول اليهود إىل مجاعة وظيفية جتارية . »األرندا امنظ«باستئجار املزارع نظري مبلغ حمدد فيما يسمى 
وقد كان التقسيم . اليهود الفالحني واألقنان لصاحل النبالء الغائبني الذين كانوا يقومون بدورهم باعتصار وسيطة تعتصر

كرانيون أرثوذكس يتحدثون فالفالحون أو. واستقطاباً الطبقي يف أوكرانيا يدعمه تقسيم إثىن وديين يزيده حدة
 وقد بلغ عدد اليهود يف. كاثوليك يتحدثون البولندية، والوسطاء يهود يتحدثون اليديشية األوكرانية، والنبالء بولنديون

بولندا، زاد عددهم قبل   ألف يهودي يف100 ألف يهودي من جمموع 45أوكرانيا، مع اية القرن السادس عشر، 
  .لفاً أ150هجمات مشيلنكي إىل 

 
 فقد نصت. السابع عشر هجمات مشيلنكي، كان أعضاء اجلماعة اليهودية يف مركز الصراع وحني شهد منتصف القرن

لن يسمح لليهود باإلقامة «أنه  ، على1649املعاهدة اليت وقعت بني مشيلنكي وملك بولندا، بعد انتشار القوزاق عام 
وبعد عامني، بعد أن أحلقت . »ألوكرانية اليت توجد فيها فرق قوزاق ا كمالك أو كمؤاجرين وال حىت كسكان يف املدن

يستقروا   اليت اعترف مشيلنكي فيها حبق اليهود يف أن1651اهلزائم بالقوزاق، وقعت معاهدة عام  القوات البولندية
 وهبوطهم كان أن صعود اليهود ، أي)شالختا(كسكان ومؤاجرين يف ضياع جاللة امللك وضياع النبالء البولنديني 

مثلما ارتبط صعود وهبوط املستوطنني الصهاينة بصعود وهبوط  مرتبطاً بصعود وهبوط القوة البولندية العسكرية؛ متاماً
  .األمريكية يف الشرق العريب والعامل اإلسالمي القوة اإلجنليزية مث

 
 ي يقع عن يسار ر الدنيرب، وظل اجلزء، فضمت روسيا اجلزء الذ1667روسيا وبولندا عام  وقد قُسمت أوكرانيا بني

وهم ورثة مشيلنكي (هلجمات اهلايدماك  وقد تعرض يهود هذه املنطقة البولندية من أوكرانيا. الذي عن ميينه تابعاً لبولندا
ورغم كل هذا، تزايد عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف ). اليهود الذين كانوا يقومون بذبح البولنديني وعمالئهم

 وقد بلغ. 1847 ألف عام 600 ألف يهودي زاد إىل 258قبل التقسيم األول لبولندا حنو  كرانيا، فبلغ عددهمأو

أعلى  من كل سكان أوكرانيا وهي من% 9.2، أي 1.297.268) 1887عام (عددهم يف أول إحصاء رمسي 
ومما جيدر ذكره أن أوكرانيا . حلديثا النسب العددية اليت وصل إليها أعضاء اجلماعات اليهودية يف أي بلد يف العصر

وكانت أوكرانيا من أخصب املناطق اليت . لليهود بالسكىن فيها كانت تقع ضمن منطقة االستيطان اليت كان يصرح
  .الشبتانية والفرانكية واحلسيدية انتشرت فيها األفكار
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وظيفي واالقتصادي نفسه الذي يتسم به يهود اليديشية، وهم يتسمون بالتميز ال ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود
 كانوا 1872عام  ممن يعملون يف تقطري اخلمور% 90وعلى سبيل املثال، فإن . بل كان متيزهم أكثر حدة اليديشية،
صغرية أو يقومون بأعمال جتارية، ولكن مل يكن  وكان معظم أعضاء اجلماعة اليهودية يعملون إما يف مصانع. من اليهود

، كانت أغلبية يهود أوكرانيا الساحقة ال تعمل 1897ويف عام . الثقيلة يهود بأعداد كبرية يف الصناعاتيوجد 
  :بناؤهم الوظيفي على النحو التايل وكان. بالزراعة

 
  يف التجارة 43.2%

  ).اخلفيفة أساساً(والصناعة  يف احلرف 32.2%
 

هيون والبيلو وكثري من املؤسسات الصهيونية األخرى، كما ظهر أحباء ص وأوكرانيا هي املنطقة اليت ولدت فيها مجعية
  ).مثل حزب البوند(احلركات الثورية بني اليهود  فيها كثري من

 
الطرق  احلدود بني بولندا وروسيا والنمسا، وجد أعضاء اجلماعة اليهودية أنفسهم يف مفترق ونظراً لوجود أوكرانيا على

فقد ألغى السوفييت منطقة   خري مثال على ذلك،1920 حىت 1917ت الفترة من ورمبا كان. بني القوى املتصارعة
أوكرانيا عن روسيا وعقدوا حتالفاً مع أعضاء اجلماعة اليهودية  االستيطان وأسس األوكرانيون جملساً قومياً أعلن استقالل

بداية  عسكرية عديدة، فكان هناك يفوكانت املنطقة مسرحاً لصراعات . ملقاومة النفوذ البولندي يف أوكرانيا وجاليشيا
الذي انضمت إليه مجاعات من  األمر جيش احتالل أملاين حيارب ضده اجليش األوكراين حتت قيادة سيمون بتليورا

األبيض أو جيش املتطوعني املعادي للبالشفة حتت قيادة  الفالحني والقوزاق املؤيدين له، وكان هناك اجليش الروسي
 وقد وجد أعضاء اجلماعة اليهودية أنفسهم يف مفترق الطرق،. احلال اجليش األمحر ناك بطبيعةدينيكني، كما كان ه

، كما أن أملانيا كانت تعترب )أملانية وهي هلجة(فتحالفوا يف بادئ األمر مع األملان، ذلك أم كانوا يتحدثون اليديشية 
وبعد انسحاب األملان، وجد أعضاء اجلماعة أن . لبية السكانميكنها جتنيده ضد غا يهود اليديشية عنصراً بشرياً تابعاً هلا

زاد الشائعات القائلة بأن  صاحلهم االرتباط بالنظام البلشفي، ذلك ألن قواته العسكرية قامت حبمايتهم، وهو ما من
ة اليهودية، ويقال إنه العناصر الشعبية األوكرانية ضد أعضاء اجلماع وقد أدى هذا إىل تأليب. الثورة البلشفية ثورة يهودية

أعمق األثر  وال شك يف أن مرياث اليهود التارخيي واالقتصادي يف أوكرانيا كان له. ألف يهودي 60 قُتل منهم حوايل
، وضمت 1920البالشفة يف اية األمر عام  وانتصر. يف توسيع اهلوة بني األوكرانيني وأعضاء اجلماعة اليهودية

  .أعضاء اجلماعة اليهودية بالضم السوفييت وقد رحب. وفييتأوكرانيا إىل االحتاد الس

 
 .التنظيمات الشعبية املعادية لليهود يف أوكرانيا واالعترف باليديشية كلغة رمسية ، مت القضاء على كل1922ويف عام 

إىل املدارس اليت تعلِّم إرسال أوالدهم  وفُتحت مدارس تابعة للنظام التعليمي اليديشي السوفييت، ولكن اآلباء اليهود فضلوا
) جلنة التوزيع األمريكية املشتركة(وقد اعتمدت مجاعة اجلوينت . االجتماعي الروسية حىت تيتح أمامهم فرصاً للحراك

الغرض، وبلغ عدد  وخصصت حكومة أوكرانيا أرضاً هلذا. دوالر لتشجيع اليهود على االشتغال بالزراعة  ألف200
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 ألف يهودي استفادوا من سياسة 200جمموع  من) 1933عام ( ألفاً 80ذه األراضي اليهود الذين استقروا على ه
السوفييت قرروا التخلص من هذه السياسة وحاولوا توطني أعضاء اجلماعة  ولكن. التوطني الزراعي يف االحتاد السوفييت

واستولوا عليها، فرت  1941  يوليه وحينما غزا النازيون أوكرانيا يف يونيه. بادئ األمر مث يف بريوبيجان يف القرم يف
الثورة البلشفية اليهودية « النازية تأليب اجلماهري ضد  وقد حاولت السلطات. أعداد كبرية من أعضاء اجلماعة اليهودية

 .ينجحوا يف ذلك كثرياً وضد اليهود، ويبدو أم مل» 
 

 إىل 1939مث اخنفض عام ). سكاامن كل  %5.44 أي(1.574.391 حنو 1926بلغ عدد يهود أوكرانيا عام 
 أي إىل حنو 1959مرة أخرى إىل النصف تقريباً عام  واخنفض هذا الرقم%). 4.9أي (1.572.827

، ووصل عام 1979 عام 634.000االخنفاض احلاد فوصل عددهم إىل  ، واستمر)من سكاا% 2 (840.319
 مت تصفية واحدة من أهم اجلماعات وبذا يكون قد. 1992عام 276.000  مث إىل485.975 إىل 1989

وقد اخنفض ). 446.000 هو 1995يذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد يهود أوكرانيا عام ) اليهودية يف العامل
موسكو وكييف وغريمها بعد  بسبب هجرة يهود أوكرانيا داخل االحتاد السوفييت إىل املناطق الصناعية األساسية يف العدد

، )أي صبغها بصبغة أوكرانية(أكرنة املؤسسات  ، بدأت عملية1924ومنذ عام .  اخلمستطبيق مشروعات السنوات
وأدى ذلك إىل استقالة آالف اليهود الذين . البد أن جييد اللغة األوكرانية وصدر قرار بأن كل من يشغل وظيفة حكومية

. اجلماعة اليهودية عة آالف من أعضاءوقد أباد النازيون أيضاً بض. يتحدثون اليديشية والروسية من وظائفهم كانوا

املتحدة وإسرائيل، يف تناقص أعضاء اجلماعة اليهودية،  وسامهت حركة اهلجرة إىل خارج االحتاد السوفييت، إىل الواليات
 كما أن معدالت االندماج والزواج. الشابة، ولذا أصبحت اجلماعة اليهودية مسنة وخصوصاً من املراحل العمرية

وكانت أوكرانيا من أهم مراكز . أوكرانيا  املرتفعة تعد من أهم العناصر اليت تؤدي إىل موت الشعب اليهودي يفاملُختلَط
 ونظراً الرتفاع مستوى يهود أوكرانيا. متحدثون باليديشية فيها إال من كبار السن الثقافة اليديشية، ولكن مل يعد هناك

ولذا، جند أن نسبة . إىل إسرائيل ون اهلجرة إىل الواليات املتحدة على اهلجرةالتعليمي، جند أن املهاجرين بينهم يؤثر
ورغم تصاعد نعرة القومية األوكرانية إال أن اجلماعة اليهودية هناك  وبعد استقالل أوكرانيا. املتساقطني بينهم مرتفعة

 .ال تشعر بقلق شديد حيال الظروف اجلديدة مستقرة مندجمة،
 

  "1926-1879"سيمون بتليورا 

Simon Petlura  

كان ضابطاً يف اجليش . العمال األوكرانيني االشتراكي الدميوقراطي  حزب1905زعيم قومي أوكراين أسس عام 
مث عين  الذي أعلن استقالل أوكرانيا،) الس(، انضم للرادا 1917سقوط احلكومة القيصرية عام  وعند. الروسي

وحني . حكومة عميلة، فحاربت قواته ضدهم ولكن األملان احتلوا أوكرانيا وأقاموا. يدةوزيراً للحرب يف احلكومة اجلد
أي (دوراً قيادياً يف حركة االستقالل، فترأس الرادا وأصبح أمتان  ، لعب بتليورا)1918(انسحبت القوات األملانية 

واجهت . أوكرانيا عركة من أجل استقاللاألوكرانية املؤقتة، كما أصبح قائد اجليش األوكراين وقاد امل احلكومة) رئيس
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من اجليشني إىل االحتفاظ بأوكرانيا كجزء  قوات بتليورا جيوش البالشفة احلمراء وجيوش الروس البيض حيث سعى كل
وحىت يتمكن . وقعت أوكرانيا حتت هيمنة السوفييت 1919٬ فعند انسحاب جيوش الروس البيض يف. من روسيا

حرم  لسوفييت، عقد اتفاقاً مع يوسف بيلسودسكي رئيس الدولة البولندية وأيد البولنديني يفا بتليورا من التغلب على
ينجحوا يف مساعدة أوكرانيا يف  وقد جنح البولنديون يف صد القوات السوفيتية، ولكنهم مل. ضد روسيا السوفيتية

ولكنه احتفظ حبكومته يف املنفى (اريس بتليورا واستقر هو يف ب ويف النهاية، هزمت قوات. احلصول على استقالهلا
  ).ووببقايا جيشه

 
وهذا . إا قتلت ما يزيد على ستني ألفاً وإبان هذه املعارك، هامجت قوات بتليورا أعضاء اجلماعات اليهودية، ويقال

. بلشفية بعد ذلكاليهودية مع األملان يف بادئ األمر مث ترحيبهم بالقوات ال يرجع وال شك إىل حتالف أعضاء اجلماعات

اهلوة بني العناصر وأعضاء  أن مرياث األرندا واإلقطاع االستيطاين البولندي مل يكن قد اختفى متاماً، بل عزز وال شك يف
  .اجلماعة اليهودية

 
اجلماعات  الزعيم الصهيوين فالدميري جابوتنسكي يسمح له بتكوين ميليشيات يهودية حلماية وعقد بتليورا اتفاقاً مع

يد أحد اليهود انتقاماً لليهود الذين قُتلوا يف  ولقي بتليورا حتفه يف باريس على. اليهودية حني يعود بتليورا إىل أوكرانيا
  .أوكرانيا

 
بالده، األول  عادةً بشميلنكي، فكالمها كان أمتان احلكومة األوكرانية وكالمها كان يبحث عن استقالل ويشبه بتليورا

نضاهلما من أجل االستقالل، اصطدما بأعضاء  ويف.  روسيا والثاين مبساعدة بولندا ضد روسياضد بولندا مبساعدة
. عميقة يف أوكرانيا بقدر ما كانت هلم عالقات قوية بالقوة الغازية املهيمنة اجلماعة اليهودية الذين مل تكن هلم جذور

له مضمون شعيب   هجوم قوات مشيلنكي عليهم،أن هجوم قوات بتليورا على أعضاء اجلماعات اليهودية، مثل والواقع
ولكن . لبتليورا يف املذابح واهلجمات الشعبية ومل تحدد املسئولية الشخصية. حتريري رغم وحشيته والإنسانيته

رب منازع، ويفسرون املذابح بأا نتيجة الفوضى اليت ضربت أطناا أثناء حالة احل األوكرانيني يعتربونه بطالً قومياً بال
  .عدة جيوش متصارعة بني
 

  ليتوانيا

Lithuania  

قد يشري إىل أصوهلم  وهو ما(وجود اليهود يف ليتوانيا إىل القرن الرابع عشر حني كان معظمهم من القرائني  يعود
، وكان معظمهم من اإلشكناز الذين 1495عام  وقد بلغ عدد اليهود يف فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آالف). اخلزرية

عدد اليهود يف دوقية ليتوانيا الكربى اليت كانت تضم فلنا وجرودنو وكوفنو  وقد بلغ. ستوطنوا يف بلد متخلف اقتصادياًا
واثنني وثالثني ألفاً  ،1578ليتوفسك ومنسك ومسولنسك وغريها من املقاطعات، حنو سبعة وعشرين ألفاً عام  وبرست
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 حلمايتهم 1388اجلماعة ميثاقاً عام  قد منح أعضاءو. 1766عام 157.520، ووصل العدد إىل 1676عام 
بوظائفهم التجارية واملالية، وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية  وضمان حريتهم حىت يسهل عليهم االضطالع

والتجار،   بسبب الصراع الذي نشب بينهم وبني النبالء1502  1495هذا، مت طردهم يف الفترة  ومع. وااللتزام
كما لعبوا . بكثري من االستقرار  وأُعيدت إليهم حقوقهم كاملة فتمتعوا1503السماح هلم بالعودة عام ولكن مت 

 حبيث أصبحتا منذ هذا التاريخ 1569ليتوانيا وبولندا عام  وقد احتدت. دورهم، كتجار وملتزمي ضرائب، دون تدخل
اخلاص عام  لني يف جملس البالد األربعة، ولكنهم شكلوا جملسهموكان يهود ليتوانيا ممثَّ. تقريباً بلداً واحداً له تاريخ واحد

مبنأى عن هجمات مشيلنكي واهلايدماك،  وقد كان يهود ليتوانيا.  حني أصبح لليتوانيا نظامها الضرائيب اخلاص1623
  .والطمأنينة األمر الذي ضمن هلم كثرياً من االستمرارية

 
يف ذلك (جزءاً من روسيا،وقد كانت  ، أصبحت ليتوانيا1918م ،منذ تقسيم بولندا وحىت عا1795ومنذ عام 

وكانت ليتوانيا مركزاً . وكانت فيها واحدة من أهم املدارس التلمودية العليا مركزاً ثقافياً مهماً لليهود اإلشكناز،) الوقت
تمرد البولندي الليتواين ضد ال وأثناء. املتنجدمي واملوسار، ويف الوقت نفسه مركزاً من أهم مراكز حركة التنوير حلركة

وبعد احلرب، . املقاومة وأخذوا جانب احملتل الروسي ، وقف يهود ليتوانيا ضد حركة1864احلكم القيصري عام 
كبري من اإلدارة الذاتية تضمن حق فرض الضرائب، حتت إشراف احلكومة، ومت  حصل اليهود على حقوقهم وعلى قدر

  .ة وزارة الشئون اليهوديةقومي يهودي حتت رعاي تأسيس جملس
 

اإلدارة الذاتية واقتصر على إدارة الشئون الدينية فقط، وكانت توجد عدة مدارس  ، تقلص حق1924وبعد عام 
 ألفاً، 175العاملية الثانية  وكان تعداد اليهود عند اندالع احلرب. معظمها تدرس بالعربية وبعضها باليديشية يهودية
وقد هاجرت أعداد كبرية إىل جنوب أفريقيا، وبلغ  .1943  روسيا وأبيد البعض اآلخر عام ألفاً منهم إىل25رحل 

وليتوانيا هي الوطن األصلي . 1992عام 6.500مخسة وعشرين ألفاً، وبلغ عددهم  1960عدد يهود ليتوانيا عام 
أن عديداً من الزعماء   عشر، كماأهم شخصيات اليهودية احلاخامية يف أواخر القرن التاسع) فقيه فلنا(إلياهو  للحاخام

. يهود ليتوانيا الذين يتحدثون اليديشية بلكنة خاصة كانوا من اللتفاك، أي من) مثل بن يهودا ومسولنسكني(الصهاينة 

 ، وهم امتداد حلركة املتنجدمي»الليتوانيون«من املؤسسة الدينية يطلق عليها  وتوجد داخل إسرائيل اآلن قطاعات

  .زب داجيل هاتوراويتركزون يف ح
 

  جاليشيا

Galicia  

. بولندا ومشال غريب أوكرانيا ، وهي عاصمة منطقة تارخيية يف جنوب شرقي»جاليش«كلمة منسوبة إىل » جاليشيا»

فتشري إىل باقي املنطقة اليت » جاليشيا الشرقية«ولوبلني، أما  على منطقة كراكوف» جاليشيا الغربية«ويطلَق مصطلَح 
أراضيها  من جهة وإماريت كييف وفولينيا الغربيتني من جهة، وقد ظلت مطمع جرياا نظراً خلصوبة ر وبولنداتقع بني ا
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وقد . 1087إمارة مستقلة عام   ولكنها أصبحت981وقد ضمتها إمارة كييف عام . وعالقاا التجارية املهمة
فأصبحتا إمارة ) أو لودومرييا(اء، وقامت بضم فولينيا والثر حققت جاليشيا خالل القرن الالحق قدراً كبرياً من القوة

الداخلية، بني  لكن اخلالفات والصراعات. البولنديني واريني الذين حاولوا االستيالء عليها واحدة هزمت كال من
ة بني عامي ويف الفتر. أخرى، أضعفت اإلمارة األمراء من جهة والنبالء الذين كانوا ميتلكون السلطة احلقيقية من جهة

 على يد ممثل بابوي، إال 1253ورغم أن ملك جاليشيا مت تتوجيه عام  .، استوىل املغول على املنطقة1241 و1327
لإلمرباطورية املغولية  ورغم ذلك، مل جير إخضاع جاليشيا بشكل كامل. االعتراف بسلطة اخلان املغويل أنه اضطر إىل

وبعد وفاته، قام ملك بولندا كاسيمري . بولندياً جلاليشيا بالء جاليشيا أمرياًوقد انتخب ن. مثل سائر األراضي الروسية
يف ) شالختا) ويف ظل حكم بولندا، استوطن النبالء البولنديون. 1349جاليشيا إىل أراضيه عام  بضم) األعظم(الثالث 

للغة البولندية واملؤسسات التشريعية تقبل ا جاليشيا وأصبحوا الطبقة احلاكمة يف املنطقة، فاضطر نبالء جاليشيا إىل
  .الكاثوليكية واالجتماعية البولندية واملسيحية

 
الشرقية واملنطقة الواقعة يف الغرب بني ري  ، ضمت النمسا جاليشيا1772وعند تقسيم بولندا للمرة األوىل عام 

ويف الفترة اليت . يستوال إىل النمسامناطق أخرى واقعة غرب وشرق ر الف ، مت ضم1795ويف عام . السان والفيستوال
باعتبارها جزءاً من  )اليت ضمتها من الدولة العثمانية(، قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوفينا 1849و 1786 بني عامي
  .جاليشيا

 
يشيا مملكة جال«أصبحت ممتلكات النمسا يف بولندا تعرف باسم  1815٬ وبعد التعديالت اليت أقرها مؤمتر فيينا عام

  .، مت ضم مجهورية كراكوف إىل اململكة1846عام  ويف. »ولودومرييا
 

) 1867بعد عام ( نظام األقنان يف جاليشيا، مث أعطت هلذه املنطقة 1849  1848 مث ألغت النمسا، خالل العامني

أت تنمو حركة قومية بد ومع أواخر القرن التاسع عشر،. أكرب من اإلدارة الذاتية فأصبحت وحدة إدارية مستقلة قدراً
جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضهم لسيطرة األقلية البولندية  بني السكان األوكرانيني الذين كانوا يشكلون أغلبية سكان

  .عليهم
 

القوات  وحينما احتلت.  نسمة3.500.000 ألف كيلو متر مربع، وتعدادها حنو 77مساحة جاليشيا  وتبلغ
وكان . يعيش ثُلثهم يف القرى  ألف يهودي220 ألفاً و150، كانت املنطقة تضم بني 1772النمساوية جاليشيا عام 

  .األساسي يف املدن اليهود واألملان يكونون العنصر التجاري واحلريف

 
عدد أعضاء اجلماعات اليهودية من خالل الطرد، واحلد من  وقد بدأت النمسا بتطبيق قوانني دف إىل حماولة انقاص

 كما حددت حرية اليهود يف السكىن واإلقامة واالنتقال، وزيدت الضرائب. االقتصادي وتقليص نشاطهمالزجيات، 

  ).مثل ضريبة الطعام الشرعي ومشوع السبت(اخلاصة على اليهود 
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 وإصالحهم وجعلهم تغير حينما بدأ جوزيف الثاين حكمه مبحاولة حتديث أعضاء اجلماعات اليهودية لكن هذا االجتاه

جبمع الضرائب أو إدارة الفنادق، كما حرم عليهم  نافعني، فصدرت قوانني حتظر عليهم االشتغال ببيع اخلمور أو االلتزام
 االلتحاق باخلدمة العسكرية، وأن يشغلوا الوظائف املدنية، وأن يستثمروا أمواهلم يف وأصبح بإمكام. القيام بدور األرندا

وفُتحت املدارس . بأمساء أملانية ، وأن يكون لكل يهودي اسم عائلة أو أن يتسمىأي قطاع اقتصادي جيدونه مناسباً
وكان يتم تشجيع . أمامهم املدارس االبتدائية والثانوية واملعاهد اجلامعية العلمانية احلكومية لألطفال اليهود، كما فُتحت

نطاق براءة التسامح  وجرى توسيع.  وقروضاًعلى االشتغال بالزراعة، فكان كل من يقبل منهم يمنح قطعة أرض اليهود
التسامح تساوي اليهود مع املواطنني مجيعاً،  وتؤكد براءة. 1789 حبيث مشلت جاليشيا عام 1782اليت صدرت عام 

 املواطنني، وضمنها حق التنقل والسكىن حبرية يف أي مكان واختيار الوظائف اليت كما تؤكد أن هلم حقوق وواجبات

يف األمور الدينية  د نزعت مجيع صالحيات احلاخامات والقهال، فتقلص نطاق نفوذهم حبيث احنصروق. يريدوا
اليهودية إرسال أي نقود إىل فقراء اليهود يف  وحظر على أعضاء اجلماعة. وحسب، ومن مث أُلغيت احملاكم احلاخامية

منعوا  كما). منعاً للغش التجاري(جارية اليت يكتبوا اليديشية بالذات يف الوثائق الت فلسطني أو أن يستخدموا العربية أو
كما فُرض عليهم إنشاء نظام . املدارس احلكومية من ارتداء أزياء مميزة، ومن دراسة التلمود قبل االنتهاء من الدراسة يف

 ختتلف عن النظام بنفسها، ومنحوا حق إنشاء أية مدارس يشاءون ما دامت ال تعليمي علماين تديره اجلماعة اليهودية
  .العام التعليمي

 
بل كان على كل من العريس والعروس  وكان احلصول على شهادة مدرسية شرطاً أساسياً للحصول على رخصة زواج،

، وجيتاز اختباراً باألملانية 1812كتبه داعية التنوير هرتز هومربج عام  أن يقرآ كتاباً معيناً هو كتاب بين صهيون الذي
كما . الدولة القومية دولة أن الزوجني قد استوعبا كل األفكار الالزمة لتحديثهم وحتويلهم إىل مواطنني يفال حىت تضمن

بعد عشر (، قررت احلكومة أنه سيمنع 1836عام  ويف. صدر مرسوم بأن تكون الصلوات باألملانية بدالً من العربية
  .كما منعت طباعة الكتب الدينية التلمودية وكتب القبااله. دراسة أكادميية خاصة تعيني حاخام إال بعد تلقيه) سنوات

 
منحوا احلقوق السياسية واملدنية  ، بدأت أحوال عضاء اجلماعات اليهودية تتحسن بشكل أكرب، فقد1848وبعد ثورة 
رملان  نائباً يف ب155بني  (1874وانتخب مخسة نواب يهود عام  . وشاركوا يف احلياة السياسية1849كافة عام 

  .الكثريون منهم يف جمالس األقاليم، وانتخب عشرة عمد يهود يف عشرة مدن خمتلفة ، وانتخب)جاليشيا
 

أمواهلم يف البنوك وأعمال االسترياد والتصدير  وحتسنت أحوال أعضاء اجلماعات اليهودية االقتصادية، فاستثمر أثرياؤهم
ع، كما دخل اليهود اخلدمة املدنية والقضائية فكانوا يشكلون حنو مالك الضيا وزاد عدد اليهود من. وجتارة الزيت

. آالف طالب  مدارس علمانية ينتظم فيها أربعة107وبلغ عدد مدارس البنني . جمموع املوظفني والقضاة من% 58

اً املنطقة، وأصبحت جاليشيا مركز وساعد كل ذلك على أن يسود فكر حركة التنوير اليهودية بعض الوقت يف هذه
أحدمها اندماجي أملاين : وإن انقسموا إىل قسمني(القيادات اليهودية  لألدب املكتوب بالعربية وساد الفكر االندماجي بني

  ).بولندي واآلخر اندماجي
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فجاليشيا تتميز بأا مل تضم أغلبية إثنية واحدة،  ويعود ذلك إىل عدة أسباب،. غري أن هذه احملاوالت باءت بالفشل

مل  ولذا،. وأوكرانية وبولندية ويديشية، كما مل تكن هناك حكومة مركزية أو رأمسالية قوية ناك عناصر أملانيةفكان ه
ظهور جيوب اقتصادية منغلقة،  وتسبب هذا يف. تظهر حركة قومية موحدة وإمنا ظهرت حركات قومية صغرية متنوعة

تقل له طبيعته املستقلة ومصاحله اخلاصة، كما قام مس نفسها كجيب) من السكان% 46(فنظمت العناصر البولندية 
وقد أدى كل هذا إىل . بتنظيم أنفسهم أيضاً على األسس نفسها) من السكان %43 الذين كانوا يشكلون(األوكرانيون 

 وقد. عنصر جتاري باألساس موقف صراعي، وإىل استبعاد أعضاء اجلماعة اليهودية من األعمال التجارية رغم أم خلق

كما كان لكلٍّ من البولنديني واألوكرانيني أحزام  ظهر حزب اجتماعي مسيحي يف النمسا قاد عملية مقاطعة اليهود،
يتحالفون  وقد زادت حدة حركة املقاطعة مع اية القرن، ولكن البولنديني كانوا. واملعادية هلم القومية املعارضة لليهود

 .األوكرانيني تفظوا بتفوقهم العددي الضئيل علىدائماً مع أعضاء اجلماعة اليهودية ليح
 

تزايد عددهم، فعندما ضمت جاليشيا إىل النمسا كان عدد اليهود  ومما زاد األمور تعقيداً أن أعضاء اجلماعة اليهودية
 أي إىل 1890 ألفاً يف عام 768.845من السكان، مث زاد العدد إىل % 9.6أي  (1772 عام( ألفاً 224.980

العدد اإلمجايل زاد زيادة  ورغم أن نسبة أعضاء اجلماعة اليهودية إىل عدد السكان مل تزد كثرياً، فإن .%11.7 حوايل
 كان 1910تركَّز اليهود يف املدن، ففي عام  وقد. 1910 عام 871.895هائلة واستمر يف الزيادة ليصل إىل 

  .يف املناطق القروية% 36.06يف املدن الصغرية و  %29.3منهم يقطنون املدن الكربى و% 38.8
 

احلكومة  وانضم دعاة التنوير إىل. برضا اجلماهري بل رغماً عنها، إذ كانت تفرض من أعلى ومل تكن عملية التحديث تتم
الذي عين مفتشاً للنظام التعليمي  )وهو من تالميذ موسى مندلسون(يف حماولة فرض التحديث ومن أمههم هرتز هومربج 

) يشيفا(يغلق املدارس اليهودية التقليدية واملدارس التلمودية العليا  وقد حاول هومربج أن. أنشأته الدولةاجلديد الذي 

 ومل ينجح التحديث يف اال الوظيفي، ألن أكثر من نصف أعضاء اجلماعة اليهودية. ذلك دون أن ينجح يف

%. 10.7والغابات سوى منهم يف الزراعةكانوا يعملون يف التجارة واخلمور والنقل، ومل يكن يعمل  (53.5%)

جاليشيا بأسرها، لكن هذا العدد زاد قليالً بعد   فالحاً يهودياً يف836، مل يكن يوجد سوى 1822وحبلول عام 
 وانعكس فشل عملية التحديث والدمج يف انصراف أعضاء اجلماعة اليهودية. تتغير كثرياً غري أن الصورة العامة مل. ذلك

ورغم أن املدارس . مبعارضة شديدة فقد قوبلت حماولة استجالب املدرسني اليهود األملان. كومة العلمانيةعن مدارس احل
اليهود بني صفوفها، فإن عدد الذين التحقوا باملدارس كان ضئيالً إىل  واجلامعات كانت مستعدة لقبول التالميذ والطلبة

  .أقصى درجة
 

يهود جاليشيا حسيدية، وهو ما أدى إىل  وكانت أغلبية.  القرن التاسع عشروانتشرت احلسيدية يف جاليشيا مع منتصف
 وانضم الفريقان إىل احلرب ضد دعاة التنوير الذين جلأوا إىل الدولة. األرثوذكس تسلُّمهم قيادة العناصر الدينية، ومنها

الطرد من حظرية الدين،  عقوبةوجلأ احلسيديون إىل . حلمايتهم وللهجوم على العناصر اليهودية اليت وقفت ضدهم
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ومتلصت املعابد من دفع . إىل احملاكم املدنية ورفضوا تسجيل الزجيات اليهودية يف سجالت احلكومة، ومل يلجأوا
ويف بعض األحيان، كانت املعركة تأخذ شكالً . العبادة سراً يف منازل خاصة الضرائب املقررة عليها عن طريق إقامة

يف مدينة لفوف  ملثال، دس احلسيديون السم للحاخام اإلصالحي أبراهام آكون وألعضاء أسرتهفعلى سبيل ا .أكثر حدة
ومن املفارقات (يف املعبد ) سن التكليف الديين بلوغ(، فقضوا حنبهم، وذلك ألنه أقام احتفاالً بالربمتسفاه 1848عام 

 وقد كانت جاليشيا مصدراً أساسياً للبغايا). تحدةاملناسبات بني يهود الواليات امل أن البارمتسفاه أصبح فيما بعد أهم

جاليشيا وافتقارها إىل شخصية قومية  اليهوديات يف العامل، ورمبا يعود هذا إىل عدة أسباب من بينها قلقلة األوضاع يف
كما . أوربا ووسطها، وهي حمطة أخرية ملعظم املهاجرين ومعرب هلم كما أن جاليشيا تقف على احلدود بني شرق. حمددة

إىل خلخلة  وال شك يف أن معدالت العلمنة السريعة واملفاجئة أدت. أكرب مصادر املهاجرين اليهود كانت هي نفسها من
كانت تلعب دوراً مهماً هي األخرى،  كما أن الضائقة االقتصادية. الوضع االجتماعي، وإىل ضعضعة األسرة اليهودية

هذه األسباب جمتمعة إىل ضعف القيم وتيسري جتنيد الفتيات للعمل  ت كلوقد أد. لكن االنفجار السكاين زاد حدا
 vagina فاجينا جودايوروم«أن يهود النمسا كانوا يطلقون على جاليشيا مصطلح  ومن الطريف. بالدعارة

judaiourum»  طلَق(» فرج اليهود«وهي عبارة التينية تعينا ك وال ندري هل كان هذا يانت مكاناً عليها باعتبار أ
  ).مصدراً مهماً للبغايا، أم لكال السببني معاً؟ يتوالد فيه اليهود بأعداد ضخمة، أم ألا كانت

 
 فرعاً هلا يف جاليشيا، وبدأت تظهر التشكيالت الصهيونية األخرى حيث انتخب يهود وقد أسست مجاعة أحباء صهيون

بكوفينا ليكونوا هيئة برملانية  موا إىل املندوبني عن منطقةانض) منهم ثالثة صهاينة( تسعة نواب 1907جاليشيا عام 
ومع هذا، ظل . هذا يف تاريخ اجلماعات اليهودية يف أوربا وهذه أول مرة حيدث فيها مثل) لويب يهودي(يهودية 

  .يقومون مبحاوالم لدمج اليهود مع بقية أعضاء اتمع االندماجيون بني اليهود
 

 ، بعد تقسيم بولندا بني السوفييت1939ولكن، يف عام . 1919 بولندا مرة أخرى عام إىل وقد ضمت جاليشيا

للنازي وضم اجلزء الشرقي منها  التابعة» احلكومة العامة البولندية«والنازي، مت ضم غرب جاليشيا إىل ما كان يسمى 
 .فييتيهودي للحكم السو 550.000 ألوكرانيا السوفيتية، وهو ما كان يعين ضم حنو

 

  رومانيا

Rumania  

بسبب حجم اجلماعة اليهودية الذي  مجهورية أوربية ذات أمهية خاصة يف دراسة تاريخ اجلماعات اليهودية يف أوربا ال
وإجنلترا وصغرياً بالنسبة إىل حجم يهود روسيا وبولندا، وإمنا بسبب  كان كبرياً بالقياس إىل حجم اجلماعة يف فرنسا

وجود سلطة مركزية  ه ونتيجة انتقاهلا الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي الذي يتميز بعدمذات تاريخ رومانيا
للدارس بشكل متبلور العملية التارخيية اليت حتول  وهذه الفجائية توضح. إىل اقتصاد صناعي يتميز بظهور دولة مركزية

  .وسيطة إىل طبقة وسطىخالهلا من مجاعة وظيفية  أعضاء اجلماعات اليهودية من
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مث ضمت . مولدافيا وعاصمتها جاسي، وفاالشيا وعاصمتها بوخارست: من إمارتني كانت رومانيا القدمية تتكون

السياسي يف  وكان الوضع.  وتكونت بذلك رومانيا العظمى1919بكوفينا وبساربيا وترانسيلفانيا عام  مقاطعات
وسط ثالث إمرباطوريات عظمى متصارعة هي  فرومانيا، مثلها مثل بولندا، تقعمولدافيا وفاالشيا غري مستقر باملرة، 

 وهي(والدولة العثمانية ) متزايداً يف سياسة رومانيا ابتداًء من القرن التاسع عشر اليت أخذت تلعب دوراً(النمسا وروسيا 

). 1879وامسياً حىت عام  1829القوة العظمى اليت سيطرت فعلياً على رومانيا من القرن اخلامس عشر حىت عام 

تبعيتها إلحدى هذه القوى مع كل ما ينجم عن التبعية من ضعف  وأدت هذه العوامل إىل فقدان رومانيا استقالهلا وإىل
وظلت إمارتا جاسي وفاالشيا، منذ تأسيسهما يف القرن الرابع عشر حىت . واقتصادي وتدهور وختلف حضاري

فقد دخلت . اال الثقايف ور اإلدارية الداخلية، بل إن تبعيتهما كانت ملحوظة يفدون استقالل إال يف األم ،1880
تظهر الرومانية كلغة هلا أمهيتها إال يف القرن التاسع عشر، ومل  على ثقافتهما مؤثرات سالفية مث يونانية مث فرنسية، ومل

  .1880عام  يظهر أدب روماين حىت
 

يف بداية األمر مجاعة وظيفية من اليونانيني املقيمني يف  بعون للدولة العثمانية، كانواوقد حكم مولدافيا وفاالشيا حكام تا
عشر، كان  وحىت منتصف القرن التاسع). بويار(احلكام، فيما بعد، من بني طبقة النبالء احملليني  إستنبول مث مت اختيار

االقتصاد زراعياً، من الناحية  وكان. 1864الفالحون جمرد أقنان ملتصقني باألرض، ومل يتم حتريرهم إال عام 
أية مراكز للحضارة إال يف بعض األديرة كما كان احلال يف  ومل تكن توجد. األساسية، بل ورعوياً يف بعض األماكن

بطبيعة  وكان كثري من أعضاء النخبة من البويار أميني جيهلون القراءة والكتابة، ومل تكن هناك .أوربا يف العصور الوسطى
  .ال طبقة وسطىاحل
 

اليت تغير بعدها الوضع يف ) 1829  1828(الروسية العثمانية  وقد ظل الوضع مستقراً هادئاً إىل أن وقعت احلرب
) وفاالشيا مولدافيا(، وحتولت املقاطعتان 1829فقد وقعت معاهدة أدرنة بني روسيا وتركيا عام  .رومانيا متاماً

العثمانية للتجارة، وفُتحت حدود مولدافيا  ن الناحية الفعلية، ومت فك احتكار الدولةمبقتضاها إىل حمميتني روسيتني م
العملة الرومانية اليت كانت ( مليون يل 60من نقطة الصفر تقريباً لتصبح حنو  الشمالية للتجارة فزادت التجارة الدولية

التجار واحلرفيني  ت الطبقة احمللية منوكان. 1859 ماليني يل عام 210 مث إىل 1839عام ) فرنكاً ذهبياً تعادل
التحول، إذ كانت تنقصها اخلربة اإلدارية وفهم آليات السوق  صغرية هزيلة للغاية، بدائية إىل أقصى حد وغري مهيأة هلذا

الوظيفية  ومن مث مل يكن هناك مفر من ملء الفراغ بعنصر أجنيب يضطلع بدور اجلماعة. املال احمللية والدولية ورأس
  .الذين أخذ يتزايد عددهم بنسبة كبرية وهذا ما قام به اليونانيون واألرمن وبعض عناصر من يهود اليديشية. وسيطةال
 

 .زيادة عدد اليهود يف رومانيا أضعافاً مضاعفة، تقسيم بولندا واألحوال املتردية فيها ومن العوامل األخرى اليت سامهت يف

وقد . رومانيا كانت مفتوحة متاماً ف من يهود اليديشية منها، وخصوصاً أن حدودوقد أدى ذلك الوضع إىل تسلُّل اآلال
 119، وإىل 1838 ألفاً عام 18 ألفاً، زاد إىل 12حنو  1803 بلغ عدد أعضاء اجلماعات اليهودية يف رومانيا عام
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ق الفائض وكان مرجع هذا تدفُّ). من السكان% 4.48أي  (1880عام 266.652 ، مث إىل1858ألفاً عام 
% 33فيها ما بني   ألف يهودي كانوا يعيشون يف مولدافيا اليت كان اليهود يشكلون200كما أن . اليهودي البشري

وكان الرومانيون %. 60إىل  بل% 55ويف بعض املدن، كان عدد اليهود يصل إىل . من سكان املدن% 44و
أو » املتشردون اليهود«ي اليت أدت إىل ظهور ما يسمى ه وهذه اهلجرة التسللية. »الغزو اليهودي«يسمون هذه اهلجرة 

 تبحث عن أية) دون وظيفة حمددة(من اليهود كانت يم على وجهها من مدينة إىل أخرى  ، وهم مجاعات»املتسولون«

  .وسيلة للبقاء
 

لفنا، كانت يف األصل إمارتني أو فرومانيا القدمية، كما أس ويالحظ أن يهود رومانيا مل يكونوا عنصراً واحداً متجانساً،
 وكانت مولدافيا تضم يهوداً من أصل بولندي. مولدافيا يف الشمال وفاالشيا يف اجلنوب :مقاطعتني مستقلتني مها

مث . كانت توجد فيها أقلية سفاردية أما فاالشيا، فكانت تضم يهوداً نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان، كما. أوكراين
 وكانت قبل ذلك 1774واليت كانت إقليماً منساوياً منذ عام  )1919عام (عض املناطق منها بكوفينا ضمت رومانيا ب
 مث ضمت رومانيا بعد. ، وكان العنصر اليهودي فيها نصفه منساوي ونصفه بولندي)مولدافيا كجزء من(خاضعة لتركيا 

أما املقاطعة . اليهودي فيها روسياً وكان العنصر، 1812ذلك بساربيا اليت كانت روسيا قد اقتطعتها من موالدافيا عام 
القرن الثاين عشر، واستوطنها يهود من جاليشيا ذوو توجه أملاين  الثالثة، ترانسيلفانيا، فكانت حتت حكم ار منذ

إىل  وكانت هذه اجلماعات ذات األصول اإلثنية املختلفة تنقسم، من وجهة نظر الرومانيني، .وكذلك عنصر سفاردي
  :ثة أقسامثال
 
مولدافيا وفاالشيا منذ أمد طويل، واعترب هؤالء جزءاً عضوياً  ويتمثل يف اليهود الذين كانوا يقطنون:  العنصر احمللي 1

  .من األمة الرومانية
 
ومنحوهم مواثيق ) بويار(اإلقطاعيون  وهؤالء هم اليهود الذين استوردهم النبالء :Hrisovelitzi  اهلرسوفلتسي 2
مبقتضاها مزايا معينة من بينها اإلعفاء من الضرائب عدة سنني، وأرض  يمنح اليهود (Hrisov هرسوف: ومانيةبالر(

  1780الفترة  وقد صدرت معظم املواثيق يف. إلقامة معابدهم ومدارسهم ومحامام الشعائرية ومقابرهم فضاء جمانية

1850 .شالختا(يهود األرندا بطبقة النبالء البولنديني   كبري عالقةوعالقة يهود اهلرسوفلتسي بالبويار تشبه إىل حد .(

من  وجزء) 1798(خاصة م تقريباً مثل مدينة فالتسيين ) شتتالت(اهلرسوفلتسي مدناً صغرية  وقد أسس النبالء ليهود
ليهود استمرت هجرة ا كما. وقد مت تأسيس ست وثالثني مدينة من هذا النوع يف مولدافيا. مدينة فوكساين

  .1860اهلرسوفلتسي حىت عام 
 
يف حاجة  اليهود هاجرت، بعد توقيع معاهدة أدرنة، إىل إماريت مولدافيا وفاالشيا اللتني كانتا  ولكن أعداداً أخرى من 3

ومسيحية من البالد ااورة، ولكن مل  وقد اجتذب هذا الوضع عناصر جتارية يهودية. إىل حرفيني وصناعات ورأس مال
صدر هلم مواثيق خاصةت. 
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القفطان والقبعة املزينة  اهلرسوفلتسي، وكذلك يهود اموعة الثالثة، يرتدون األزياء البولندية املتمثلة يف وكان يهود
اليهودية، حىت أنه، مع بداية القرن التاسع عشر، كانت  وقد أثروا يف بقية اجلماعة). إسترمييل(بالفرو وخصل الشعر 

 الزي الواحد نفسه وتتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً للحياة، أي أم أصبحوا ة بأسرها ترتدياجلماعة اليهودي

ليست ذات أصول خمتلفة، مع أا  وظهرت اجلماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة. تقريباً من يهود اليديشية
وقد مت تنظيم . وعة على عالقتهم بعضهم بالبعض اآلخراإلثنية املتن مل تكن كذلك يف واقع األمر، وانعكست االنتماءات

الضريبة اليت  وظيفته أن حيدد) »رئيس البلد«أي » روش مدينا«ومسي بالعربية (» استاروسيت«يرأسها  اليهود كجماعة
 لقب عثماين كان يمنح للحاخام األكرب يف وهو(وكان الرئيس الروحي لليهود هو احلاخام باشي . تفرض على اليهود

، ولكن اليهود الروس والنمساويني كانوا من 1719حاخام باشي عام  وقد عني السلطان أول). الدولة العثمانية
قناصل  فريق منهم التساديك اخلاص به، ولذا رفضوا سلطة احلاخام باشي الروحية وطلبوا من احلسيديني ويتبع كل

مث أُلغي املنصب متاماً عام   سلطة احلاخام باشي،1819وبالفعل، قَّلصت احلكومة عام . بالدهم التدخل لصاحلهم
  .اجلماعات اليهودية املختلفة ولكن إلغاء املنصب ساهم يف تصعيد حدة الصراع بني. 1834

 
كان يلعب دور اجلماعة الوظيفية ) غربته قانونية كما سنبني فيما بعد والذي أصبحت(إن هذا العنصر الغريب إثنياً 

ولكن  .ال يف معظم دول أوربا حىت القرن الثامن عشر ويف شرق أوربا حىت القرن التاسع عشراحل الوسيطة، كما كان
وذلك بسبب ختلُّف اتمع واتساع  الوضع يف رومانيا كان متميزاً، إذ كان أكثر حدةً ووضوحاً عنه يف أي بلد آخر،

 هذا الوضع أثره العميق يف أعضاء اجلماعة اليهودية، وقد ترك. طبقة وسطى اهلوة بني النبالء واألقنان وافتقار رومانيا إىل
  .حيام ومناطق سكناهم وبنائهم الوظيفي واملهين ويف أسلوب

 
منهم يعيشون يف املدن % 79.73، كان 1899وحسب إحصاء عام . يتركزون يف املدن كان معظم يهود رومانيا

نسبتهم ال  منهم يف القرى، وكانت% 20 سوى من سكان املدن يف رومانيا، ومل يكن يقطن %32.10 ويكونون
السكان يف بعض املدن فبلغ عددهم  ويف مولدافيا، كان اليهود يكونون أغلبية. من عدد سكاا% 1.1تزيد على 

وكانت نسبتهم أكثر من ذلك يف املدن الصغرية، فكانوا  .من سكان جاسي% 50من عدد سكان فاليتسيين، و% 57
. ميهايليين، وهذا يعين أم كانوا يف عزلة عن السواد األعظم من الشعب الروماين يف% 65.6يف جرتسا و% 66.2

الوسيطة اليت تشغل  وكان اليهود هم اجلماعة الوظيفية. من السكان الفالحني يعيشون يف الريف% 84كان  كما
من جمموع التجار كانوا % 21على أن  1904 الفراغ الذي خلفه غياب الطبقة الوسطى احمللية، فتدل إحصاءات عام

من جمموع % 20من مجلة التجار و% 75اجلماعات اليهودية يشكلون  ويف مدن مثل جاسي، كان أعضاء. يهوداً
 من جمموع النقاشني أو احلفارين على اخلشب% 81.3اليهود يف بعض احلرف، فكانوا يشكلون  وتركَّز. احلرفيني

صناع  من% 64من جملدي الكتب و% 74.6عي الساعات ومن صان% 75.9من السباكني و% 76واملعادن و
  .من املنجدين% 64القبعات و
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يف القطاع الصناعي اهلزيل، فقد كان عدد الشركات الصناعية يزيد  وكان ألعضاء اجلماعات اليهودية وجود ملحوظ
 ها، فقد كانواوقد تركزوا يف بعض الصناعات دون غري. منها% 19.5اليهود ميتلكون   وكان625قليالً على 

  .النسيج من صناعة% 26.5من صناعة املالبس و% 32.4من صناعة اخلشب واألثاث و% 52.8ميتلكون حنو 

 
يف % 37.9يف الصناعة واحلرف، و %42.5 :وكان التوزيع الوظيفي ألعضاء اجلماعات اليهودية على النحو التايل

من % 38وكان . يف الوظائف األخرى% 13.7رة، واملهن احل يف% 3.2يف الزراعة، و% 2.5التجارة والبنوك، و
  .يهوداً مجلة األطباء يف رومانيا

 
ملحوظاً يف اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطري  ورغم غياب أعضاء اجلماعات اليهودية عن الريف، فقد لعبوا دوراً

ح حماصيله وقطعان احليوانات اليت حانات وفنادق، كما كانوا يشترون من الفال الكحول واالجتار فيه، وكانوا أصحاب
وقد أصبح الفالحون . نقود ويزودونه بالبذور والسلع املصنوعة اليت يريدها، وكانوا يقرضونه ما حيتاج إليه من يربيها

األراضى الزراعية يف مولدافيا وقعت يف أيدي اليهود من  تابعني للتجار اليهود من املهد إىل اللحد، ويقال إن نصف
يعيش  وقد كان اليهود كما أسلفنا عنصراً غريباً. القروض اليت مل يستطع أصحاا الوفاء ا ئجارها ومن خاللخالل است

  .يف الشتتالت ألن مفهوم املواطنة نفسه مل يكن قد استقر بعد
 

 االجتماعي قمة اهلرم التركيب االجتماعي ليهود رومانيا ال خيتلف عن نظريه يف بقية شرق أوربا، فقد كان على وكان
هناك عدد كبري من أصحاب الفنادق وصغار التجار  طبقة صغرية من التجار األثرياء وعدد قليل من املهنيني، مث كان

 ويف قاعدة اهلرم، كان يوجد. مرتبطة يف الغالب بالنشاطات املالية اليهودية األخرى واحلرفيني يتركزون يف حرف معينة

والفقراء بني اليهود، فإن الشرحية  ورغم وجود هذا العدد من حمدودي الدخل. هلمعدد ضخم من الفقراء الذين ال عمل 
  .للجماعة الثرية املهيمنة هي اليت كانت حتدد إدراك اتمع

التغريات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بالد أوربا،  وقد اجتاحت. هذه هي الصورة العامة ألعضاء اجلماعات اليهودية
 وأدت التغريات إىل. يف وقت متأخر نوعاً ما نظراً لوقوعها حتت اهليمنة العثمانية د وصلت رومانياوإن كانت التغريات ق

رومانيا بسبب طبيعة التشكيل احلضاري  قلقلة وضع اليهود وظهور املسألة اليهودية اليت اكتسبت طابعاً خاصاً وحاداً يف
شبه يف عزلتها اجلماعات الوظيفية الوسيطة يف جمتمعات وسيطة ت والسياسي فيها وبسبب وضع اليهود كجماعة وظيفية

  .الغرب العصور الوسطى يف
 

كما أن احلكومة قسمت اليهود إىل . وظيفياً متميزاً كان أعضاء اجلماعة كما أسلفنا عنصراً إثنياً غريباً يلعب دوراً
  القرن الثامن عشر، تستخدم مصطلحوقد كانت احلكومة، منذ اية. والوالء السياسي قسمني من ناحية املولد

أما اليهود الوافدون، فكان . األجنبية لإلشارة إىل اليهود الذين مل يكونوا متمتعني باحلماية» احملليني«، أي »بامانتيين»
وهؤالء كانوا حتت محاية قناصل الدول اليت أصدرت هلم جوازات . األجانب ، أي الرعايا»سوديتسي«يشار إليهم بأم 

 .كانتا تابعتني للدولة العثمانية كانوا يتمتعون بنظام االمتيازات األجنبية باعتبار أن إماريت مولدافيا وفاالشيا ، وبالتايلسفر
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التحول الذي حدث ملعظم يهود الدولة العثمانية، أي أن كثرياً من اليهود  غري أنه حدث حتول ليهود رومانيا يشبه
حبماية الدول العظمى  منهم، أُعيد تصنيفهم على أساس أم من السوديتسي حىت يتمتعواوخصوصاً األثرياء  البامانتيين،

شكالً يف زيهم ولغتهم وأجانب موضوعاً يف وضعهم  مثل النمسا وروسيا، وبالتايل أصبحت أغلبية يهود رومانيا أجانب
ن رعايا دول أجنبية، وختلَّوا عن منهم م% 85ما حدث ليهود مصر الذين أصبح  وهذا يشبه من بعض الوجوه. القانوين
الغربية، فأرسلوا أوالدهم  القانوين كمصريني، وارتفعت بينهم معدالت العلمنة ومعدالت تقبل املُثُل احلضارية وضعهم

القطاع االقتصادي املرتبط برأس املال األجنيب حىت  ، وشغلوا مناصب مهمة يف)فرنسية باألساس(إىل مدارس أجنبية 
، وذلك رغم أم ولدوا يف 1952عند نشوب الثورة املصرية عام ) شكالً وموضوعاً) م أجانب قلباً وقالباًأصبح أغلبه

  .ونشأوا فيها مصر
 

 عندما رفض اليهود 1819رغبام على حنو ما حدث عام  وكثرياً ما كان يلجأ يهود رومانيا إىل قناصل دوهلم لتنفيذ
 ولعب. وطلبوا املساعدة من قناصل دوهلم) تساديك( اتباع قادم احلسيديني وآثروا اإلشكناز اخلضوع للحاخام باشي

اليهودية يف رومانيا، فقد قام حبملة عام  دوراً مهماً يف تاريخ أعضاء اجلماعة) قنصل أمريكا(بنيامني فرانكلني بيكسوتو 
أييده هلذه الدعوة، ولكن يهود رومانيا املتحدة، وقد أعلن النظام الروماين ت  لتهجري يهود رومانيا إىل الواليات1872
حينما عقد  ولذا،. ذلك، وكذلك يهود الواليات املتحدة، وذلك خشية وصول أعداد جديدة من اليهود عارضوا

اهلجرة، وقد رفض املؤمتر الفكرة، ولكنه  لتشجيع) 1872أكتوبر عام (بيكسوتو مؤمتراً للمنظمات اليهودية يف العامل 
  .احلصول على حقوقهم ا على الكفاح من أجلشجع يهود روماني

 
وحينما نشأت حركة رومانية قومية، . التشكيل الروماين القومي وميكننا أن نقول إن أعضاء اجلماعة اليهودية ظلوا خارج

يف  ، كانت القوانني السائدة1828وحىت عام . يف صفوفها وظلوا إىل حد كبري أجانب عنها مل ينخرط أعضاء اجلماعة
مسموحاً لليهود بأن يعيشوا يف أي مكان  وكان. ومانيا خليطاً من القوانني العثمانية اليت تقبل التنوع واألعراف األوربيةر

تزامن إىل حد كبري مع هجرة يهود بولندا، األمر الذي أدى إىل زيادة صبغ  مث بدأ البعث القومي الروماين الذي. يشاءون
وفاالشيا، وضع ماُ سمي  وحينما هيمنت اإلمرباطورية الروسية على إماريت مولدافيا. ةرومانيا بالصبغة األجنبي يهود

كانت تصدر يف روسيا وغريها من دول امللكيات املطلقة،  ، وهو ال خيتلف كثرياً عن القوانني اليت»القانون العضوي«
قرر  وقد أكد القانون نظام األقنان حيث. يثعشر، دف إصالح اليهود كجزء من عملية التحد ابتداًء من القرن الثامن

ومنع القانون أعضاء اجلماعات اليهودية من  . منه أنه ميكن طرد املتشردين اليهود الذين ال يشتغلون مبهنة نافعة94البند 
حت هلم حرية إدارة مصانع تقطري اخلمور بإذن من النبيل اإلقطاعي، كما فُت استئجار األراضي الزراعية، ولكنه ترك

  ).القفطان(ألبنائهم شريطة أال يرتدوا الرداء اليهودي البولندي  املدارس
 

وبعد أن هزمت روسيا يف  من الثورات والقالقل يف رومانيا تدخلت أثناءها القوات العثمانية والروسية لقمعها، وبعد فترة
 ألوربا مع بقائها امساً تابعة للدولة احلماية اجلماعية  وضع رومانيا حتت1858حرب القرم، قرر مؤمتر باريس عام 

 انتخبت اإلمارتان أمرياً واحداً وظهرت رومانيا كوحدة سياسية ألول مرة وبدأت حماوالت ،1859ويف عام . العثمانية
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ويف عام . الغرمي توحيدها، وظهرت حركة قومية وإرهاصات طبقة وسطى رومانية نظرت إىل اليهود باعتبارهم
. ترحيل أعداد كبرية منهم عرب ر الدانوب ة الرومانية قراراً بطرد اليهود املتشردين، ومت، أصدرت احلكوم1867

حراس احلدود العثمانيون منع اليهود املتشردين الذين طردهم الرومانيون من  ووقعت أثناء ذلك حادثة جاالتز حينما قرر
بالدخول وأعادوا  ود الرومانيون السماح هلموقد رفض حراس احلد. احلدود وأعادوهم إىل األراضي الرومانية عبور

  .القارب وغرق أثناء ذلك يهوديان
 

 ولكن احلكومة الرومانية. على ضرورة مساواة يهود رومانيا ببقية املواطنني 1878٬ وقد نصت معاهدة برلني، عام

وصدرت عدة . تغال بالتجارةاالش راوغت يف تطبيق هذا املبدأ واختذت إجراءات دف إىل تشجيع العنصر الروماين على
أن يبين مصنعاً فيتعين أن يكون ثُلثا مستخدميه من ) السوديتسي من(قوانني ذات طابع قومي، فإذا أراد أي يهودي أجنيب 

قوانني مماثلة يف  وطُبقت. ونصت القوانني على أن تكون معظم أسهم الشركات يف أيد رومانية. أعوام الرومانيني لعدة
. ولتدبري الكوادر الالزمة للنهضة االقتصادية القومية م لضمان استفادة العناصر القومية من النظام التعليميحقل التعلي

  .الدخان واملشروبات الروحية ومن االشتغال كمديري بنوك ومنع اليهود من االجتار يف
 

النبالء   ضد1907لفالحني عام ونشبت ثورة ا.  يف بوخارست1887عاملي ملعاداة اليهود عام  وقد عقد أول مؤمتر
  .مشيلنكي الرومانيني وراح ضحيتها عمالؤهم من اليهود، متاماً كما كان احلال مع

 
ولذا، مل يكن من . القومية الرومانية تزداد قوة ووعياً وهكذا، فبينما كان اليهود يزدادون غربة وعزلة، كانت احلركة

خيرج  عتاق اليهود وإمنا يف إطار صهيوين، أي هجرم، وخصوصاً أنه بدأرومانيا يف إطار إ املمكن مناقشة مسألة يهود
املمزقة حنو مدن أوربا الغربية حاملني  من رومانيا وغريها مئات من املتشردين يتحركون سرياً على األقدام مبالبسهم

يا إىل هامبورج ومنها إىل كان خط سريهم من رومان. أوربا املندجمني اخلوف واهللع واحلرج ليهود أملانيا ويهود غرب
  .رومانيا وقد أسلفنا اإلشارة إىل حماوالت قنصل الواليات املتحدة جري يهود. املتحدة كندا والواليات

 
اليهود واستيطام يف فلسطني حضره املفكر   ملناقشة مشكلة هجرة1881 ديسمرب 30وقد عقد مؤمتر فوكساين يف 

الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن شراء أرض لالستيطان اليهودي  فانتالصهيوين غري اليهودي لورانس أولي
من  وكان لظهوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه املتصلة بتوطني اليهود يف فلسطني بدالً. نفسه وتأسيس شركة للهدف

كتب له بعض أحباء باالتصال به، و وقام أعضاء مجاعة البيلو. الواليات املتحدة حيث كان اليهود يتهددهم االندماج
قورش «أو » املخلِّص املاشيح«صوجلان قيادة اليهود، ومسوه  صهيون خيربونه بأن اخلالق وحده هو الذي وضع يف يده

 ما يقرب 1906  1900، هاجر منها يف الفترة 236.652 حنو 1899رومانيا عام  وكان عدد يهود. »الثاين
مع هذا معادياً  نني متنح اليهود حقوقهم، ولكن املناخ العام ظل صدور قوا1919  1918وشهد عام . ألفاً 70من 

رومانيا يف املشاركة يف االقتصاد الوطين حيث كان  هلم بسبب غربتهم وتصاعد احلمى القومية اليت متثلت يف رغبة أهل
 هم إىل العدد الكليقطاعات إستراتيجية وكبرية فيه بقدر ال يتناسب البتة مع نسبت أعضاء اجلماعة اليهودية يشغلون
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اليهود داخل حدودها   معاهدة األقليات اليت نصت على ضرورة اعتراف رومانيا حبق1920وصدرت عام . للسكان
 مل مينح حق املواطنة إال لليهود الذين 1923عام  ولكن دستور. يف احلصول على املواطنة، وضمنهم من ال قومية هلم

ومما جعل الوضع . ، صدر قانون حرم ثُلث اليهود من حق املواطنة1938ويف عام  .كانوا مواطنني يف اململكة القدمية
منع أعضاء اجلماعة اليهودية من  األزمة االقتصادية اليت اجتاحت العامل الغريب يف الثالثينيات، فلجأت احلكومة إىل يتفاقم،

. رصة للتعبري عن اهلوية الرومانية القوميةاآلخرين وإلتاحة الف العمل يف الصحف وقطاع املسرح إلتاحة فرص العمل أمام

بترتيب  )من بينها احلرس احلديدي(التحدث علناً باليديشية، كما قامت مجاعات معادية لليهود  ومنع اليهود كذلك من
 .هجمات ضد أعضاء اجلماعة

 
حيث   أوربا بعد روسيا وبولندا،رومانيا، يف الثالثينيات، كانت أكرب الكتل اليهودية يف ويالحظ أن اجلماعة اليهودية يف
أي أم كانوا يشكلون   مليوناً،18 ألف من جمموع السكان البالغ عددهم 800كان يبلغ عدد أعضائها حوايل 

وحينما طُبقت قوانني نورمربج عام . مع أملانيا يف البداية وأثناء احلرب العاملية الثانية، كانت رومانيا متحالفة%. 4.2
  .اليهود إىل معسكرات االعتقال واإلبادة عدد من، رحل 1940

 
 أما بلغاريا، فضمت. اقتطعت بساربيا ومشال بكوفينا من رومانيا حيث ضمتهما روسيا وبعد احلرب العاملية الثانية،

 ألف ميل مربع يضم 70إىل  وأدى هذا إىل انكماش حجم رومانيا. جنوب دوبردجا، وضمت ار مشال ترانسيلفانيا
وشكَّل احلكم الشيوعي اللجنة الدميوقراطية اليهودية  ). ألفا428ًواخنفض بعد ذلك إىل ( ألف يهودي وحسب 475

ويف عام . الشيوعيون باهلجرة اليهودية إىل إسرائيل، فتناقص عدد يهود رومانيا ومسح). على غرار اليفيسكتسيا(
  حنو1992، وبلغ عام 1960 ألف عام 100 يهودياً يف رومانيا، وصل إىل 144.236كان هناك  ،1956

وقائد . حاخامني وال يوجد يف بوخارست سوى.  نسمة23.377.000ألفاً من جمموع السكان البالغ عددهم  16
. الذي اتهم بالتعاون الكامل مع تشاوشيسكو اجلماعة هو احلاخام موسى روزين، وهو أيضاً القائد اإلداري والديين

وينقسم الشباب اآلن إىل . إذ أن حوايل نصف أعضائها جتاوزوا سن الستني نية مجاعة مسنةواجلماعة اليهودية الروما
بلد يف العامل، وفريق  وحياول اهلجرة إىل أي) أو رمبا يف احلضارة العلمانية(استيعابه يف اتمع الروماين  قسم مت: قسمني

وجرة أعضاء هذا الفريق ستختفي أية . ولة الصهيونيةالد آخر حيافظ على هويته اليهودية، وهؤالء مهتمون باهلجرة إىل
لليهود  الفريقني يف اهلجرة متثل تعبرياً عن تركيبة اتمع الروماين اليت ال تزال رافضة ورغبة. قيادة قومية للجماعة

هودية بل كانت ضد أعضاء اجلماعة الي بوصفهم عنصراً أجنبياً، هذا على الرغم من سياسة احلكومة اليت كانت ال متيز
وكانت هناك عالقات طيبة للغاية . موقف الدول االشتراكية األخرى تأخذ حينذاك موقفاً مؤيداً إلسرائيل وخمتلفاً عن

  .وتشاوشيسكو الذي مسح جرة أعضاء اجلماعات اليهودية إىل إسرائيل بني إسرائيل
 

. أخرى  ألفاً إىل بالد80، وهاجر 1960  1948ألف يهودي روماين يف إسرائيل خالل الفترة  200 وقد استقر

أصل روماين يف املُستوطَن  ويبلغ عدد اليهود من). حوايل ألف كل عام(واستمرت اهلجرة بعد ذلك مبعدل بطيء 
  .املغاربة  ألفاً، فهم ثاين أكرب جمموعة بعد330 إىل 320الصهيوين من 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               597  

 
ويرأسها كبري » مجهورية رومانيا االشتراكية اليهودية يفاحتاد اجلماعات «واملنظمة املركزية ليهود رومانيا هي 

وتقدم اللجنة األمريكية . سمح هلا باالنضمام للمؤمتر اليهودي العاملي احلاخامات، وهي أول منظمة يف دولة شيوعية
 .االجتماعية من متويل املشاريع اخلريية واخلدمة% 80للتوزيع  املشتركة

 

  المجر

Hungary  

أن تغزو قبائل املاجيار  على أن وجود أعضاء اجلماعة اليهودية يف ار يعود إىل أيام الدولة الرومانية قبل تدلتوجد آثار 
عالقة مع إمرباطورية اخلزر، بل يقال إا كانت حتت رعايتها  ويبدو أن قبائل املاجيار كانت تربطها. 895املنطقة عام 

فيها عام   قبائل املاجيار حتت قيادة أسرة أرباد يف فتح املنطقة واالستيطاناخلزر اشتركوا مع ومحايتها، وإن بعض يهود
بيهود ار حىت يصلوه بيوسف  وقد اتصل حسداي بن شربوط. 955 إىل أن أوقفهم اإلمرباطور أتو األول عام 890

جنود «ن سينا موسى إىل ار مثل إشارة الكاتب البيزنطي جو وهناك إشارات متعددة إىل وجود اليهود يف. ملك اخلزر
. »الرائد» ، وهي مبعىن»حالوتس«ترمجة للكلمة العربية » التشاليزيان«ويبدو أن كلمة . »املرتزقة» أي» التشاليزيان

ومن األرجح أنه كانت توجد أعداد . قتالية ولذا، يرجح املؤرخون أن التشاليزيان جنود يهود يشكلون مجاعة وظيفية
يبدو أنه مع تأسيس مملكة ار اجتذبت هذه اململكة أعداداً كبرية من اليهود   يف ذلك الوقت، إذكبرية من اليهود بار

ولكن، مع تزايد وفود . املضيف كانوا يعملون بالزراعة والتجارة، ويتمتعون بعالقة وئام كاملة مع أعضاء اتمع رمبا
أت اجلماعة يف التحول إىل مجاعة وظيفية وسيطة جتارية، التجار، بد املستوطنني اليهود من اخلارج، وكانوا عادة من

 ، جنده قد تعهد حبمايتهم من)1116  1906(ففي عصر امللك كلمان . لتنظيم هذا الوضع وظهرت تشريعات

من استخدام عبيد، وهو ما  وقبل شهادم يف احملاكم، كما حدد مكان سكنهم ومنعهم) الصليبيني(هجمات الفرجنة 
  .ستبعادهم من مهنة الزراعةكان يعين ا

 
أعضاء اجلماعة اليهودية  التالية حني قام صراع بني الكنيسة ومؤسسة امللكية أو بني امللك والنبالء، كانت ويف الفترة

ما كان يعين استبعاد اليهود، كان امللوك يريدون  فحني كانت الكنيسة دف إىل تشديد قبضتها، وهو. حلبة الصراع
فكانت الكنيسة تصدر التوجيهات والتحرميات اليت كان يتجاهلها . أدام يف ذلك ستقالهلم وكان اليهوداحملافظة على ا

حىت أن بعض اليهود أصبحوا من  واستمر أعضاء اجلماعة اليهودية يف التمتع مبا متنحهم املواثيق امللكية من مزايا، .امللوك
ول إن أعضاء اجلماعة اليهودية، باعتبارهم جزءاً من الطبقة نق وميكن أن. »كونت«كبار مالك األراضي ومحلوا لقب 

  1290(الثالث  امللكية، متتعوا بوضع ممتاز حتت حكم أسرة أرباد الذي انتهى بانتهاء حكم أندرو احلاكمة ومؤسسة

  .آخر ملوك األرباد) 1301
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من النبالء، وكان هذا الفرمان  بضغط 1222الفرمان الذهيب عام ) 1235  1205(وقد أصدر امللك أندرو الثاين 
ال ) من التتار) وتضمن الدستور مادة تنص على أن اليهود واملسلمني. يدعم حقوق النبالء مقابل امللك مبرتلة دستور

ويبدو أن . من أكرب مصادر الدخل للدولة ميكنهم أن يشغلوا وظائف مجع الضرائب واالجتار يف امللح، وكانت هذه
ومع هذا، جند أن النبيل اليهودي الكونت تيكا كان وصياً أو . وظيفية وسيطة نوا يشكلون أيضاً مجاعةاملسلمني التتار كا

وهو ما اضطر البابا إىل  وقد استمر كثري من اليهود يف شغل وظائفهم احلكومية املالية،. ريع اخلزائن امللكية حارساً على
  1235(ولكن امللك بيال الرابع . تيكا إىل اهلجرة ونتطرد امللك أندرو الثاين من حظرية الكنيسة، فاضطر الك

وقد وافقت روما على . تسمح للكونت بالعودة بعد تدهور حالة اململكة االقتصادية قدم رجاًء إىل روما بأن) 1270
عاد وبالفعل، . املسيحي شريطة أن يعين معه موظف مسيحي فيقوم بالتصرف يف املال العام حتت إشراف املوظف طلبه

وقد انتشرت شائعات بأن اليهود . الدفاع ضد هجمات التتار الكونت تيكا مرة أخرى وقام بتدبري املبالغ الالزمة لتجهيز
 وبالفعل،). باعتبار أن يهود ار كانوا من أصل خزري(فكلتا اجلماعتني من أصل تركي  تعاونوا مع إخوام التتار،

  .، ويقال إنه فر معهم عند انسحاماختفى الكونت تيكا أثناء الغزو التتري
 

إىل االستيطان للمسامهة يف هذه العملية،  وعندما بدأ امللك بيال اخلامس إعادة بناء مملكته، دعا عناصر يهودية جتارية
 تابعة امللكية تقاضى مقابل القيام بوظيفته قلعة كوماروم وإحدى وعشرين قرية وعين يهودياً يدعى هيتوك أميناً للخزانة

ولتقنني ). حروفاً عربية وهناك عمالت تعود إىل هذه الفترة حتمل(عهد بيال اخلامس إىل اليهود بدار سك النقود  وقد. هلا
أقناناً للخزانة امللكية بكل ما حتمل العبارة من مزايا  وضع أعضاء اجلماعة اليهودية، قام بيال بإصدار ميثاق جعلهم

ويالحظ أن يهود ار كانوا يتحدثون ). 1526مليثاق كل ملوك ار حىت عام ا وقد جدد هذا(وحقوق وواجبات 
  .ارية وكانت ثقافتهم جمرية اللغة
 

كجماعة وظيفية وسيطة، حتت حكم األسر األجنبية املختلفة اليت حكمت  وقد استمر وضع أعضاء اجلماعة اليهودية،
 أوجد وظيفة جديدة تسمى) 1382  1342( األكرب وتظهر أمهيتهم يف أن الجوس .(1526  1301(ار 

اليهود ومجعها منهم ومحاية  يضطلع صاحبها بوظيفة حتديد الضرائب على» قاضي كل اليهود الذين يعيشون يف البلد»
. الوسيطة والضامن لكفاءة أدائها كأداة إنتاج يف يد امللك امتيازام ومساع شكواهم، أي أنه رئيس اجلماعة الوظيفية

 تشكو من) وقد كانت مراكز جتارية(القرن اخلامس، بدأت املدن ارية يف غرب اململكة  ويالحظ أنه، منذ منتصف

امللك أن من حقه إلغاء الديون  ولتهدئة املوقف، أعلن. منافسة التجار اليهود الغرباء الذين كانوا يتحدثون األملانية
وشهدت هذه الفترة بداية توجيه مة الدم لليهود، . األبرشيات أو املدن لنبالء أواملستحقة للمرابني اليهود اليت استداا ا

القرن السادس عشر  واستمر الوضع يف. املستحقة هلم، ومنع رهن العقارات املسيحية لدى أعضاء اجلماعة وإلغاء الديون
ن من جهة أخرى، إذ حاول ومدينة سوبورو من جهة) 1515  1490(واحتدم الصراع بني امللك أوالسلو الثاين 

 إىل إلغاء سائر الديون اليهودية يف 1503ولكنه، مع هذا، اضطر عام  .امللك أن مينع املدينة من مجع ضرائب اليهود
رئيس  وقد طلب جيكوب مندل). »عملية تأميم«وهي عملية ميكن أن نطلق عليها (الشعيب عليه  اململكة حتت الضغط

بعد أن ضمت ار إىل اإلمرباطورية  اين ماكسيمليان أن يضع اليهود حتت محايته، وذلكاليهود إىل اإلمرباطور األمل
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بتعيني يهودي مديراً لدار سك النقود، ) 1526  1516(الجوس الثاين  ، قام1524ويف عام . الرومانية املقدسة
اجلماهري ألعضاء اجلماعة  ا إىل تزايد كراهيةوأدى هذ. املتنصر إمري فورتوناتوس وزيراً ملالية اململكة كما عني اليهودي

وقد فُرض يف تلك الفترة القَسم اليهودي الذي . التضخم اليهودية إذ فرض فورتوناتوس ضرائب مزدوجة زادت معدل
  .التاسع عشر ظل مستمراً حىت منتصف القرن

 
ويبدو أن . ليمان ألفي يهودي إىل تركياالسلطان س ، هجر1526وحينما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من ار عام 

 وأدى الغزو العثماين للمجر إىل تقسيمها حبيث أصبح. أعضاء اجلماعة كعنصر استيطاين العثمانيني كانوا مدركني أمهية

. ريونوحكم ترانسيلفانيا النبالء ا أما غرب ار، فقد حكمه ملوك أسرة هابسبورج،. شرق ار تابعاً للدولة العثمانية

) مثل مدينة سوبورون اليت أسلفنا اإلشارة إليها(إىل سكان املدن امللكية  وكان ملوك اهلابسبورج متحيزين، بطبيعة احلال،

أما يف املنطقة اليت . الرابع من أصل أملاين، فسمحوا هلذه املدن بطرد اليهود ومل جيددوا مواثيق امللك بيال الذين كانوا
اجلماعة اليهودية حبماية النبالء ريني، فقد متتع أعضاءوقعت حتت حكم النبالء ا. 

 
هؤالء اليهود الذين وقعوا حتت حكم العثمانيني، فقد فُرضت عليهم ضرائب  ولكن االزدهار احلقيقي كان من نصيب

لذين حتولوا إىل أقنان املسيحيني ا ومن مث ود كثري من. متتعوا حبرية احلركة واالجتار داخل الدولة العثمانية باهظة ولكنهم
أصبحت ) العاصمة(كما أن مدينة بودا . يتمتع ا أعضاء اجلماعة اليهودية حتت حكم العثمانيني ليتمتعوا باملزايا اليت

أعضاء اجلماعة اليهودية حتت محاية  وقد وضع. لليهود الذين هاجروا إليها من مناطق ار اليت مل حيتلها العثمانيون مركزاً
  .ا العثماين بل حتت محاية السلطان نفسهالباش

 
العثمانيني، حارب أعضاء اجلماعة اليهودية  مبحاولة استعادة بودا من) 1612  1576(وحينما قام امللك رودولف 

ويف عام . يف مناطق ار األخرى حيث طالبت املدن بطرد اليهود إىل جانبهم، وهو ما زاد درجة السخط عليهم
العقاب  ، أنزل1686وحينما مت فتح بودا عام . الثالث اليهود من شغل وظيفة ملتزمي ضرائب ند، منع فردينا1647

  .باجلماعة اليهودية ملوقفها املمالئ للعثمانيني
 

واليهود  هو تأسيس دولة كاثوليكية خالصة، فكان على املسلمني) 1705  1657(ليبوت األول  وكان خمطَّط امللك
اجلماعة اليهودية من املدن امللكية ومنعوا من  وطُرد أعضاء.  الكاثوليكية إن أرادوا البقاء فيهاوالربوتستانت أن يعتنقوا

ولكن النبالء . جتارة القطاعي وأعمال الربا، كما فُرضت عليهم ضرائب باهظة ملكية األرض، فاضطروا إىل العمل يف
نتيجة توطني اليهود فيها، مثل  ومنت بعض املدن. التابعة هلمقاموا حبماية اليهود، فسمحوا هلم باإلقامة يف املدن  اريني

اجلماعات اليهودية احمليطة ا حتت محاية أسرة إستريهازي  وقد وضعت هذه املدينة). أيزنشتدات(مدينة كيسمارتون 
أعضاء  توطني بعضاملواثيق واملزايا نظري الضرائب اليت يؤدوا، بل قام بعض أسر النبالء ب األرستقراطية اليت منحتهم

فاشتغلوا بصناعة تقطري الكحول ومجع  وكانت أغلبية اليهود من صغار التجار،. اجلماعة اليهودية كأقنان وفالحني
  .معظم ممويل البالط من اليهود وكان. الضرائب وأعمال الرهونات وبيع املالبس

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               600  

ر نتيجة هجرة اليهود من بولندا ومورافيا، فوصل خالل القرن الثامن عش وتزايد عدد أعضاء اجلماعة اليهودية يف ار
ومع . املهاجرة أما الباقون، فكانوا من العناصر. ، ومل يكن بينهم سوى أقلية جمرية1735عام  11.621 عددهم إىل

  .إىل األمة ارية هذا، فحني مت تصنيف اليهود حبسب القومية، أعلن أغلبيتهم أم ينتمون

 
جنحت أسرة اهلابسبورج النمساوية يف طرد العثمانيني  ،)1699  1682(لتركية النمساوية وحينما اندلعت احلرب ا
النمساوية   بأحقية اهلابسبورج بعرش ار، ومن مث بدأ حكم اإلمرباطورية1687اريون عام  من ار واعترف النبالء

استهدفت حتديث اليهود وحتويلهم إىل عناصر نافعة،  وقد خضع يهود ار حملاوالت امللكية النمساوية املطلقة اليت. ارية
يف هذا املضمار والذي أصدر ) 1790  1780(إمرباطور النمسا جوزيف الثاين  حيث تأثروا بشكل عميق مبحاوالت

متفاوتة من النجاح والفشل  وقد مت إعتاق اليهود سياسياً ابتداًء من هذا التاريخ بدرجات. 1782التسامح عام  براءة
. من جمموع السكان% 2.34ألف يشكلون  200  حنو1840وقد بلغ عدد يهود ار عام .  منطقة وأخرىبني

 .ويبدو أنه مل تكن هناك بورجوازية جمرية قوية. الرأمسالية ارية والصناعة ارية ولعب أعضاء اجلماعة دوراً مهماً يف منو

البورجوازية اليهودية بإدارة معظم البنوك  لبورجوازية احمللية إذ اكتفتومل حيدث الصدام بني اجلماعة الوظيفية اليهودية وا
ويالحظ أن اجلماعة اليهودية كانت . اليهودية تصطدم باألرستقراطية احلاكمة كما مل تكن هذه الطبقة ارية. والتجارة

وظهرت حركة استنارة . ولغتها ة ارحتاول إثبات والئها فتخلت عن مرياثها األملاين أو البولندي واكتسبت ثقاف دائماً
بل سامهت اجلماعة اليهودية يف تعميق اهلوية الثقافية ارية . ارية  ترمي إىل صبغ اليهود بالصبغة1830يف ار عام 

كاملة، وظهرت  وقد اصطبغ يهود ار بصبغة جمرية. الصحف وأدوات اإلعالم األخرى اليت حتكمت فيها من خالل
الثورة ارية ضد حكم اهلابسبورج، انضموا إىل  ولذا فإم، حني اندلعت. »النيولوج«ية إصالحية تسمى حركة دين

استسلم اجليش اري، وقَّعت القوات النمساوية عقوبات على يهود ار من ضمنها  وحينما. الثورة وحاربوا يف صفوفها
الغرامة على إصالح  أن تنفَق هذه) 1916  1848(ألول غرامة كبرية، وقرر اإلمرباطور فرانسيس جوزيف ا فرض

وقد حتقَّق ليهود . ابتدائية ومؤسسات للمعوقني اليهود اليهود بتأسيس مدرسة الهوتية للحاخامات وكلية تربية ومدرسة
 من% 35، وأقبلوا على التعليم العلماين إقباالً شديداً، حيث جند أن 1867يف عام  ار اإلعتاق السياسي الكامل

كان نصف أعضاء هيئة  ، كما)1913  1910(املتخصصة من أعضاء اجلماعة اليهودية  الطلبة يف املدارس الثانوية
منهم أيضاً أكثر من نصف األطباء ونصف  يف مدرسة بودابست الفنية منهم، وكان% 40التدريس يف كلية الطب و

  .اب، وعدد كبري من العاملني يف مهنة القانونالفنون واآلد من مجلة املهنيني يف قطاعات% 26الصحفيني و
 

مسألة  وأصبح الزواج املختلط. االندماج والتنصر بني اليهود، وخصوصاً بني الطبقات الثرية وقد تزايدت معدالت
االنتحار من أعلى النسب بني  وكانت نسبة األطفال غري الشرعيني وكذلك نسبة. عادية، وخصوصاً يف العاصمة

األساسية التارخيية واحلضارية ملؤسسي احلركة الصهيونية تيودور  هودية يف أوربا، وهذه هي يف الواقع اخللفيةاجلماعات الي
اللذين ولدا يف بودابست وقضيا سنوات ) 1923  1849(وصديقه ماكس نوردو  )1904  1860(هرتزل 
« وصف هرتزل يهود ار بأم   يهود الغرب، ولذاوال ختتلف جتربتهما التارخيية كثرياً عن جتربة. التكوينية هناك حياما

، مل ينضم إليها سوى أعداد 1897صهيونية يف ار عام  وحينما أُسست حركة. »غصن جاف على شجرة اليهود 
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اله مث انتق جتربة هرتزل هذه، أي النشأة يف جمتمع حقَّق فيه اليهود معدالت عالية من االندماج، ورمبا كانت. صغرية للغاية
يالقونه من املشقات أثناء فترة التحديث املتعثر،  إىل النمسا ومنها إىل فرنسا حيث شاهد يهود اليديشية املهاجرين وما

 إىل الصيغة الصهيونية يف شكليها التوطيين واالستيطاين؛ فهي صهيونية توطينية بالنسبة رمبا سامهت هذه التجربة يف توصله

  .يهود اليديشية الفائضني عهم االندماجي وتقبله، ولكنها استيطانية بالنسبة إىلليهود الغرب وتعبر عن واق
 

ومع . العاملية األوىل دفاعاً عن وطنهم، وسقطت أعداد كبرية منهم وقد اشترك أعضاء اجلماعة اليهودية بار يف احلرب
وأدى هذا إىل  . ممن استفادوا من حالة احلرباليهود املشتغلني بتزويد اجليش باجلراية واإلمدادات ذلك، كان هناك بعض

اليهود دوراً يف الزراعة كمالك أراض ومقاولني يف  وقد لعب. ظهور شعور معاد لليهود بني بعض قطاعات اتمع اري
 موعمن جم% 60  55ويالحظ أنه، قبل احلرب العاملية األوىل، كان ). يهود األرندا مثل(اإلدارة الزراعية والتسويق 

وقد مت . املقاولني من اليهود من% 45من مالك الصناعات الكبرية واملتوسطة و% 13من احلرفيني و% 13التجار و
  .الرمسية يف ار، متاماً مثل الكاثوليكية والربوتستانتية  باليهودية باعتبارها إحدى الديانات1895االعتراف عام 

 
أما اجليل الثاين، . ارية نعتاق حصل على حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغةاجليل األول من يهود ما بعد اال ويالحظ أن

، فقد تركزوا )1930  1905(أما أبناء اجليل الثالث . ا فلعب دوراً ملحوظاً يف حركة التصنيع والتطور الرأمسايل
 .الثقافة والصحافة يف املهن، وخصوصاً يف عامل

 
اليت خسرت احلرب، فاستولت على احلكم جمموعة من معارضي  ار إحدى الدولوبعد احلرب العاملية األوىل، كانت 

يهودياً،  ميخائيل كاروليي وكونوا جملساً قومياً من سبعة وعشرين شخصاً من بينهم أربعة عشر احلكومة برئاسة الكونت
وقد سقطت هذه احلكومة . الوزارة وحينما أُعلنت اجلمهورية، كان يوجد وزيران يهوديان يف. أي أكثر من النصف

) وكان يهودياً(فعين بيال كون زعيم احلزب الشيوعي  ودخل احلزب الشيوعي يف حتالف مع احلزب االشتراكي،

 ، عين بيال كون رئيساً للدولة، وأُعلنت مجهورية على النمط1919ويف مارس عام  .قوميساراً للشئون اخلارجية

قوميساريات الداخلية والتعليم والتجارة  دي ملحوظاً فيها، فقد كان املسئولون عنالبلشفي السوفييت كان الوجود اليهو
ولذا، . وكان ثلثا من شغلوا وظيفة قوميسار من اليهود. من اليهود امللحدين واملالية والعدل واإلعالم والقوميات جمريني

وهو ما كان له مردود  ء اجلماعة اليهودية،اجلمهورية البلشفية، ارتبطت التجربة الثورية يف األذهان بأعضا فبعد فشل
  .سليب عليهم

 
. ، أي بعد احلرب العاملية األوىل وبعد ضم أجزاء من ار1920ألفاً عام  473وبلغ عدد أعضاء اجلماعة اليهودية 

كانت ) 20  0(العمرية  تناقُص أعدادهم من خالل االندماج والتزاوج، ويالحظ أن هذا التناقص يف املرحلة واستمر
) النيولوج(من اإلصالحيني % 65بودابست، منهم  وكان نصف يهود ار يعيشون يف. تقابله زيادة يف عدد املسنني

  .أرثوذكس% 29و
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 725  حيدد عدد اليهود بنحو1941ار ضمت بعض املناطق اليت يوجد ا يهود، جند أن إحصاء  ولكن، نظراً ألن

  .نسمة14.683.323بالغ ألفاً من جمموع عدد السكان ال
 

النازية فيما يتصل  أملانيا، اتبعت احلكومة ارية سياسة ممالئة هلا، ولكنها رفضت تطبيق القوانني ومع ظهور النازية يف
أخيمان هو املسئول عن الشئون اليهودية، مت عقد صفقة  وبعد أن احتل النازيون ار، وكان. بأعضاء اجلماعات اليهودية

، وقد خدع فيها كاستنر »الدم مقابل السلع«رودولف كاستنر اصطُلح على تسميتها   الصهيونية من خاللمع احلركة
بعض الصهاينة إىل  ار وضمن عدم مقاومتهم، وسهل عملية ترحيلهم إىل معسكرات االعتقال مقابل ترحيل يهود

 األراضي اليوغسالفية ليعربوا إىل ار ولكنهم يف ، ألقت القوات الربيطانية مبظليني من اهلاجاناه1944ويف . فلسطني
  .أُسروا

 
ألفاً من جمموع  56  على1992 ألفاً، ولكن مل يزد عددهم عام 260العاملية الثانية، بلغ عدد يهود ار  وبعد احلرب

 1995 األخرى أن عدد اليهود يف ار عام يذكر أحد املصادر اإلحصائية(10.493.000السكان البالغ عددهم 

منهم ممن جتاوز اخلمسني % 60يف بودابست، وكان ) حوايل مخسني ألفاً) ، تقطن غالبيتهم الساحقة) ألفا80ًهو 
االختفاء، وهذا تعبري آخر  وهذا يعين أن اجلماعة اليهودية يف طريقها إىل). النيولوج(اليهود اإلصالحيني  ومعظمهم من

وهي أول مرة يعقَد فيها املؤمتر . 1987يف ار عام  ليهودي العامليوقد عقد املؤمتر ا. عن موت الشعب اليهودي
  .االشتراكية اليهودي يف إحدى دول الكتلة

 
منظمة التمثيل القومي لليهود اريني، وهي املنظمة  وأهم املنظمات اليت ينتظم ا أعضاء اجلماعة اليهودية يف ار

املركزية للرفاه  وهناك أيضاً اللجنة. هة اليت متثلهم لدى املؤمتر اليهودي العامليار واجل املركزية للجماعة اليهودية يف
وهناك منظمة ويىت، وهي مؤسسة . املشتركة للتوزيع االجتماعي، وتقوم برعاية فقراء اليهود، ومتوهلا اللجنة األمريكية

  وأغلب أعضاء هذه املؤسسات1904ار منذ عام تقوم برعاية املصاحل الدينية ليهود  التمثيل القومي ليهود ار، اليت

بعد وفاة آخر حاخام أرثوذكسي  ومن اجلدير بالذكر أنه. من احملافظني، إال أن هناك قسماً خاصاً باليهود األرثوذكس
خاصة باليهود األرثوذكس، ) بيت دين(حمكمة شرعية  وهناك. ، مت إحضار حاخام من إسرائيل ليحل حمله1982عام 

 .احملافظني خاصة باليهودوأخرى 
 

 أمريكا الالتينية : الباب الرابع عشر

 

  تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا الالتينية ومعالمها السكانية األساسية

Number of the Jewish Communities  in Latin America and Their Main Demographic 
Traits  
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كما . اليهود فيها صغرياً منذ البداية مريكا الالتينية مهمة يف ذاا، قفد ظل عددميكن اعتبار اجلماعات اليهودية يف أ ال
 السياسية فيها ومل يقدموا أية إسهامات ثقافية حقة لتراثها، إىل جانب أن دورهم يف أم مل يلعبوا دوراً كبرياً يف النظم

اجلماعات اليهودية يف أمريكا  ولكن أمهية. رةاحلركة الصهيونية ويف تأسيس املُستوطَن الصهيوين دور غري مؤثر بامل
كثرياً من القضايا واألبعاد اخلاصة باجلماعات اليهودية يف العامل  الالتينية تعود إيل أن دراسة أوضاع أعضائها توضح

  .ككل

 

ايا أخرى، مثل اليهودية، وهناك قض أهم هذه األبعاد والقضايا عدم التجانس بني اجلماعات اليهودية، وقضية اهلوية ومن
وظيفية مالية وسيطة، وفشلها يف التحول إىل طبقة وسطى، وأثر  االندماج واالنعزال، ودور اجلماعة اليهودية كجماعة

اليهودية يف  كما أنه من خالل عقد مقارنة بني اجلماعات. وجمتمعات األغلبية يف أعضاء اجلماعة اجلماعات املضيفة
، أي من خالل تبني منظور )أهم اجلماعات اليهودية يف العامل) ودية يف الواليات املتحدةأمريكا الالتينية واجلماعات اليه

الالتينية  ويالحظ كذلك أن اجلماعات اليهودية يف أمريكا. نكتشف بعض مسات هذه اجلماعة األخرية مقارن، ميكننا أن
  ".املتقدم"العامل الغريب  تواجه مشاكل خاصة ال تواجهها اجلماعات اليهودية األخرى املوجودة يف

 

أمريكا الالتينية، منعوا أعضاء اجلماعات اليهودية من االستيطان فيها،  ورغم أن األسبان والربتغاليني، حينما استوطنوا يف
التفتيش مبطاردم  جنحوا يف اهلجرة إليها واالستيطان فيها، وقد قامت حماكم) املسيحيني اجلدد(املارانو  فإن بعض يهود

  .ضمان تأكيد اهليمنة الكاثوليكيةل

 

حماكم التفتيش،  اليهودية يف أمريكا الالتينية يف القرن التاسع عشر بعد استقالل دوهلا وإلغائها ويبدأ تاريخ اجلماعات
أعداد كبرية من اليهود حىت منتصف القرن التاسع  ومع هذا، مل اجر. وإعالا سياسة تضمن املساواة بني املواطنني

إىل  أي قياساً إىل العدد الكلي للمهاجرين اليهود(األرجنتني والربازيل تزايدت نسبياً  ولكن أعداد املهاجرين إىل. عشر
الالتينية، ففي هذا التاريخ عقد أول   بداية تاريخ اجلماعات اليهودية يف أمريكا1860ويعد عام ). أمريكا الالتينية

اجلماعات اليهودية يف أمريكا الالتينية مل يكن يزيد، مع اية احلرب  أعضاءولكن عدد . زواج يهودي يف األرجنتني
منهم من وسط أوربا  %80جاء . يف األرجنتني)  ألفا120ً  110( ألفاً أغلبيتهم العظمى 150األوىل، على  العاملية

يهود إىل األرجنتني من أغلبية املهاجرين ال وكانت. سفارد ويهود من البالد العربية% 20وشرقها، أي إشكناز، و
 يف 5000 يف أوروجواي، وحوايل 1700 يف شيلي، وحنو 500: اليهود وكان يوجد من. روسيا من يهود اليديشية

  .الربازيل
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 ألفا، وقفز عدد يهود شيلي إلى 385ففي الخمسينيات، بلغ عدد يهود األرجنتين . وظل هذا النمط هو السائد
، كان تعداد يهود أمريكا الالتينية كما 1970وفي عام .  ألفا125البرازيل  ألفا، و38 ألفا، وأوروجواي 32
 : يلي

 

   ألفا450ًاألرجنتني 

 

   ألفا30ًشيلي 

 

   ألفا150ًأوروجواي 

 

  ألفاً 140الربازيل 

 

   ألفا35ًاملكسيك 

 

ا متاماً، وهذا يعود إىل عناصر مبالغ فيها، وأن اإلحصاءات ال ميكن الوثوق  وهناك رأي يذهب إىل أن األرقام السابقة
عالقة هلا ويتهم  منها أن بعض املواطنني يسجلون أنفسهم باعتبارهم يهوداً أو حيجمون عن ذلك ألسباب ال عديدة

املثال، أن عدد يهود شيلي اخنفض يف إحدى  وقد لوحظ، على سبيل). يهودية كانت أم غري يهودية(احلقيقية 
وزاد عدد أعضاء اجلماعة اليهودية . رغبة املتخفني يف أن ينصهروا متاماً ا يعود هذا إىل، ورمب%50اإلحصاءات، بنسبة 

يف اهلجرة إىل  ، ولعل هذا يعود إىل رغبة الكثريين من سكان املكسيك%47اإلحصاءات يف املكسيك بنسبة  يف إحدى
ولذا، فقد سجلوا أنفسهم يهوداً، األمر .  هلمالعملية الواليات املتحدة وطمعهم يف أن تقوم املنظمات اليهودية بتيسري هذه

 ويالحظ كذلك أن كثرياً من أعضاء اجلماعات اليهودية. مضطرين إىل جتاهل نتائجه الذي جعل من قاموا باإلحصاء

أصدرها هلم الفاتيكان ) مسيحيون تدل على أم(دخلوا أمريكا الالتينية أثناء احلرب العاملية الثانية بشهادات تعميد 
وهلذا، . اخلطر آثروا أال يعلنوا عن هويتهم اليهودية األصلية ليساعدهم على اهلرب من النازيني، وبعد أن دخلوا وزال

 ألفاً مبالغ 450 ألف فحسب وأن رقم 300 حنو 1970عدد يهود األرجنتني كان يف عام  يرى بعض الدارسني أن
ألفاً يف أوروجواي،  44فإذا أضفنا إىل ذلك . ف وحسب أل100إىل حد كبري، وأن عدد يهود الربازيل كان  فيه
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، فإن اموع الكلي يصل ) ألفاً منهم يف املكسيك35إن  يقال( ألفاً يف بقية أمريكا الالتينية 70 ألفاً يف شيلي، و18و
 اليت نشرها الكتاب الصهيوين 1987  1986أية حال، أثبتت إحصاءات عام  وعلى.  ألف وحسب500إىل حنو 

ألفاً  418 ، فعددهم اآلن ال يزيد على»آخذ يف التناقص السريع « أن عدد يهود األمريكتني  1987 سنوي لعامال
 35 ألفاً يف أوروجواي، و30الربازيل، و  ألف يف100 ألفاً يف األرجنتني، أي أكثر من النصف، و233يوجد منهم 

  .ألفاً يف فرتويال 20 ألفاً يف شيلي، و20ألفاً يف املكسيك، و

 

 1989اجلماعات اليهودية يف العامل الصادر عام  وإن كان كتاب.  عن ذلك كثريا1989ًوال ختتلف إحصاءات عام 

 ألفاً، وقد أوردت 57 ألفاً، وريو دي جانريو 75وأن عدد سكان ساو باولو   ألفاً،150يذهب إىل أن يهود الربازيل 
بينهم   ألف من700 و400أمريكا الالتينية يتراوح بني  أن عدد يهود 1990بوست يف أواخر عام  اجلريوساليم

اليهودية أن عدد يهود األرجنتني ال يزيد   ألفاً يف الربازيل، بينما أوردت املوسوعة120 ألف يف األرجنتني، و300
، وورد فيه 1994الوارد يف الكتاب األمريكي اليهودي السنوي عام  ، وآخر إحصاء هو1990 ألفاً عام 228على 

يف   ألفا23ً ألف يف الربازيل و100 ألفاً يف األرجنتني و211 ألفاً منهم 382اجلنوبية هو   عدد يهود أمريكاأن
، 51.700أمريكا الوسطى هو  ويذكر الكتاب أن عدد يهود.  ألفاً يف شيلي15 ألفاً يف فرتويال و20أوروجواي و

ويذكر مصدر إحصائي  (433.700هو ) ريكا الالتينيةأم أي(أي أن اموع الكلي ليهود أمريكا الوسطى واجلنوبية 
).  ألفا30ً ألف وأن عدد يهود أوروجواي يف العام نفسه هو 250هو  1995 آخر أن عدد يهود األرجنتني عام

بينما يدعي  تضارب األرقام مسألة مفهومة، فبعض أعضاء اجلماعات اليهودية ينكرون انتماءهم اليهودي والواقع أن
وإذا أضفنا إىل . تقدمها املنظمات اليهودية األمريكية  الطبقات الفقرية أم يهود ليستفيدوا من املعونات اليتبعض أعضاء

ومع هذا، جتب اإلشارة إىل أن االختالفات . خالفية، فإن فوضى األرقام مسألة متوقعة ذلك أن تعريف اليهودي مسألة
 .أدقها  هي1994مريكي اليهودي السنوي لعام ولعل إحصاءات الكتاب األ. تؤثر يف النمط العام ال

 

الالتينية نسبة ضئيلة للغاية إذ يبلغ تعداد شعوب أمريكا  ويالحظ أن نسبة أعضاء اجلماعات اليهودية إىل شعوب أمريكا
آخر،  د إىل، وقد تزيد النسبة أو تقل من بل%0.1وبالتايل، فإن نسبة اليهود ال تتجاوز اآلن  . مليونا439ًالالتينية حنو 

وتبلغ نسبة اليهود فيها  ،33.487.000فاألرجنتني اليت تضم نصف يهود أمريكا الالتينية يبلغ عدد سكاا 
وتكاد تكون هذه أعلى نسبة ٬ %0.77  نسبة اليهود فيه3.149.000، ويبلغ عدد سكان أوروجواي 0.64%

أما شيلي، فيبلغ عدد . يهود% 0.06منه ٬  ٬ 156.578.000أما الربازيل، فعدد سكاا. يف القارة بأسرها
، منه 89.998.000، ويبلغ عدد سكان املكسيك %0.11فيه   نسبة اليهود13.813.000سكاا 
تضم  فسورينام، اليت كانت. أمريكا الالتينية، فتضم مجاعات يهودية ميكن إمهاهلا إحصائياً أما بقية بالد. يهود% 0.04
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عليها العبيد مث اسقطوها، تضم اآلن مائيت   ما يشبه الدولة االستيطانية املستقلة اليت ثارأول مجاعة يهودية، وأُسس فيها
  .وهكذا ،5000، وبنما 800يهودي، وتضم جواتيماال 

 

مجيعاً األوىل، وإىل بالد أخرى مثل شيلي والربازيل وأوروجواي، وهي  ويالحظ أن املهاجرين اليهود اجتهوا أساساً إىل األرجنتني بالدرجة
  :هذه البالد وهناك عدة عناصر جذبت اليهود إىل. وقد ابتعدوا عن بالد مثل بريو وبارجواي. اجلنويب تقع يف املخروط

 

األرجنتني من البيض، وكذا أغلبية سكان شيلي،  من سكان% 90 أا تتسم بوجود نسبة عالية من البيض، فنحو  1
يف % 20يف كلٍّ من بريو وإكوادور، و% 15ازيل، مقابل الرب من سكان% 60من سكان أوروجواي، و% 95و

  .فرتويال

 

األرجنتني وشيلي  كل هذه البالد بارتفاع نسبة التعليم فيها، فنسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة يف  تتسم 2
% 29 و يف بريو% 61، مقابل %70إىل  ، وتشكل الربازيل استثناء، فالنسبة فيها تصل%90وأوروجواي تبلغ حنو 

  .يف بوليفيا

 

 ويتجلى هذا يف وجود مراكز. متقدمة اقتصادياً وتوجد فيها حركة تصنيع نشيطة نسبياً  تتسم هذه الدول بأا 3

% 72.9األرجنتني، و من سكان% 80.4حضرية ضخمة فيها، فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن يف املدن 

فقط % 56من القاعدة مرة أخرى، فنحو  متثل الربازيل استثناءو. من سكان أوروجواي% 78.4من سكان شيلي، و
اليت أدت إىل اهلجرة من » املعجزة االقتصادية«حدوث ما يسمى  من سكاا يعيشون يف املدن، ولكن ذلك كان قبل

  .املدينة القرية إىل

 

ها إىل ثالثة أضعاف دخل الفرد يف متوسط الدخل في  ويالحظ كذلك أن هذه البالد تتسم بارتفاع الدخل، إذ يصل 4
  .باستثناء فرتويال اليت حققت رخاًء غري عادي بسبب الثروة البترولية بقية بالد أمريكا الالتينية،

 

  .باملقارنة ببقية جمتمعات أمريكا الالتينية تتميز اتمعات اليت استوطن فيها اليهود بأن معدالت العلمنة فيها عالية  5
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شرق  والواقع أن املرياث االقتصادي ألعضاء اجلماعات اليهودية يف. بوجود اقتصاد حر فيها ه البالد أيضاً تتسم هذ 6
  .املواصفات على األرجنتني وشيلي والربازيل وتنطبق معظم هذه. أوربا جعل من السهل عليهم أن حيققوا جناحاً اقتصادياً

 

 أن حكومة) أكثر من أي بلد أمريكي التيين آخر(اه إىل األرجنتني اليهود على االجت ولكن من أهم العناصر اليت شجعت

باألرض الالزمة  األرجنتني اختطت سياسة من شأا تشجيع اهلجرة، فكانت تقدم دعماً للمهاجرين وتزودهم
ن املليونري الفرنسي اليهودي البارون دي هريش أ وقد رأي. لالستيطان، كما كانت تبدي تساحماً غري عادي حنوهم

حل املسألة اليهودية يف شرق أوربا وكذلك مشكلة االنفجار السكاين الذي  باإلمكان االستفادة من هذا الوضع يف
الفكرة الصهيونية  وانطالقاً من هذه. اليهود على أوربا، وذلك بتحويلهم عنها وتوطينهم يف األرجنتني يقذف بآالف

  .يف توطني عدة آالف من اليهود اليت سامهت) كاإي(التوطينية، مت تأسيس مجعية االستيطان اليهودي 

 

 الالتينية، وتركُّزهم يف بالد بعينها، هي تعبري عن منط اهلجرة اليهودية يف العصر والواقع أن هجرة يهود أوربا إىل أمريكا

يف العصور اهلجرة يف أوربا  احلديث، وهي هجرة من البالد األقل تقدماً إىل البالد األكثر تقدماً، على عكس منط
وميكننا أن نضيف هنا أن هذا هو أيضاً منط . األقل تقدماً الوسطى حيث كانت يف معظم األحيان هجرة إىل اتمعات

 العصر احلديث، أو لنسمه التجربة االستعمارية االستيطانية حيث صدرت أوربا فائضها اهلجرة األوربية عموماً يف

وهي أرض اغتصبتها من  ،»األرض البكر«طريق توطني هذا الفائض فيما مسته البشري وحلت مشاكلها االجتماعية عن 
  ).ترانسفري(أهلها إما بإبادم أو نقلهم منها 

 

قوة طرد من الوطن األصلي ، : متكاملتني والعناصر البشرية الفائضة املهاجرة هي دائماً عناصر خاضعة لقوتني متناقضتني
املهاجرة تبحث عن فرص جديدة، وحتاول أن حتقق يف اتمع اجلديد ما  ن العناصروالواقع أ. وقوة جذب للوطن املضيف

  .يف جمتمعاا األصلية، ومن مث مل اجر أعداد كبرية إىل اتمعات الزراعية فشلت يف حتقيقه

 

 1857األوربيني بني عامي  من مجلة املهاجرين% 85وليس من قبيل الصدفة أن الواليات املتحدة استقبلت 

مهاجر يف الفترة نفسها، أي حنو 6.500.000اجتذبت   مليوناً، وتليها األرجنتني اليت60 والبالغ عددهم 1965و
  .4.379.000، مكث منهم 11%
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أيرس يتراوح عددهم، حسب إحصاءات عام  ويالحظ تركُّز أعضاء اجلماعات اليهودية يف املدن الكبرية، فيهود بيونس
وهذا يعين أن نصف يهود أمريكا الالتينية يوجدون . اليهود الساحقة  ألف، أي غالبية300 ألفاً و240، بني 1970

 وقد اخنفض. ( مليون8.353من سكاا البالغ عددهم % 2.18ومع هذا، فهم ال يشكلون سوى  .يف مدينة واحدة

ألف يهودي، أي  80ويقطن يف ساو باولو وريو دي جانريو ). 1989 ألفاً حسب إحصاءات عام 180عددهم إىل 
من عدد % 1وبالتايل يشكل اليهود أقل من   مليون،10من جمموع يهود الربازيل، ويبلغ سكان املدينتني حنو % 80

 ألف يهودي يف سنتياجو 25ويف شيلي، يقطن . مدينة بورتو ألّيجري الباقية يف% 20وتوجد نسبة ال . السكان
 أما يف أوروجواي، فيبلغ عدد السكان يف.  ألفا586ًليونني والعاصمة البالغ عددهم م من سكان% 0.96يشكلون 

ترتفع نسبة اليهود لتصل إىل   ألفاً، وبالتايل450 ألفاً من سكان العاصمة البالغ عددهم مليوناً و45مونتفيديو 
 .الالتينية ، وهي أعلى نسبة يف أية مدينة يف أمريكا3.19%

 

من اجتاه عام يف الدول النامية يتحدد يف اهلجرة من  هودية يف املدن جزءوجيب مالحظة أن تركُّز أعضاء اجلماعات الي
اختالف فهو اختالف يف الدرجة، باعتبار أن أعضاء اجلماعات اليهودية عنصر مهاجر  القرية إىل املدينة، وإن كان مثة

أغلبية سكان املدن من  كما أن. أعداد كبرية منهم مباشرة يف املدن حيث توجد فرص أكثر للحراك االجتماعي تستقر
وتعد املدن من أكثر املناطق منواً يف البالد النامية، ولذا فإن  .البيض ذوي الدخل املرتفع القادرين على القراءة والكتابة

يتركزون داخل كل مدينة يف  كما يالحظ أن اليهود. حنو املدن هو جزء من اجتاه اهلجرة اليهودية احلديثة اجتاه اليهود
هو نفسه نتيجةٌ لتركزهم يف مهن بعينها ال وجود هلم يف غريها،  اء بعينها ومهن بعينها، كما أن تركُّزهم يف املدنأحي

املالحظة املباشرة  وما شابه ذلك من أقوال جزافية هي يف الواقع نتيجة» اخلطر اليهودي«احلديث عن  األمر الذي يشجع
  .قدالعابرة اليت مل تخضع بعد للتحليل أو الن

 

قبل وبعد االحتالل  من املفيد مقارنة معدل هجرة أعضاء اجلماعات اليهودية إىل أمريكا الالتينية وفلسطني وقد يكون
وذلك ( ألفاً 15 بلغ 1920 و1901عامي  الصهيوين حيث جند أن عدد املهاجرين إىل فلسطني يف الفترة ما بني

 105.867عدد املهاجرين إىل أمريكا الالتينية يف الفترة نفسها بلغ  ، بينما) ألفاً من مجلة النازحني15بطرح ال 

الذريع حينما  إىل األرجنتني، وهو ما يبني جناح الصهيونية التوطينية وفشل الصهيونية االستيطانية هاجرت غالبيتهم
رياً إذ بلغ عدد االنتداب، مل يتحسن الوضع كث وبعد وضع فلسطني حتت. »القوى الذاتية«كانت تعتمد على ما يسمى 

 إىل 73.434 اجته منهم 129.239 حنو 1930 إىل 1921الفترة من  املهاجرين إىل أمريكا الالتينية يف
 ، وهو عدد يقل عن عدد املستوطنني يف70.944فلسطني، فلم يزد عدد املهاجرين إليها على  أما. األرجنتني

تتمتع بالدعم اإلمربيايل الكامل  املنظمة الصهيونية اليتاألرجنتني وحدها، وهذا يدل وبشكل أكثر حدة على مدى فشل 
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وهو ما توفر (أوربا، كما توجد حتت تصرفها ميزانية ضخمة  يف الغرب، واليت متتلك جهازاً له فروع يف معظم بالد
يتبع  لولكن مسار اهلجرة اليهودية ظ). بتوطني بعض أعضاء اجلماعات اليهودية يف األرجنتني ملؤسسة هريش اليت قامت

 وكان االستثناء. مث أمريكا الالتينية اخلط العام لالستيطان الغريب، أي اهلجرة إىل الواليات املتحدة بالدرجة األوىل،

حني أغلقت بالد العامل الغريب أبواا يف وجه املهاجرين  1935  إىل1921الوحيد من هذه القاعدة يف الفترة من 
  اجتهوا إىل أمريكا الالتينية، وهذا العدد ال يضم44.550 مقابل 147.502إىل فلسطني  اليهود وغريهم، فهاجر

مقابل 75.510 ٬ ، دخل فلسطني1939 إىل 1936ويف الفترة من . اليهود الذين حصلوا على شهادات تعميد
وجود نظم فاشية تضطهد أعضاء   اجتهوا إىل أمريكا الالتينية رغم ظروف األزمة االقتصادية ورغم31.066

، تزايداً يف عدد اليهود 1948بعد احلرب، حىت عام  وقد شهدت سنني ما. عات اليهودية وال تشجع اهلجرةاجلما
 1840احملصلة النهائية، بلغ عدد اليهود الذين استوطنوا فلسطني خالل الفترة من  ولكن، يف. املهاجرين إىل فلسطني

  .نفسه تقريباً  أي العدد376.227التينية  بينما بلغ عدد من استوطنوا أمريكا ال378.956حنو  1942 إىل

 

وهي أن اجلماعات اليهودية يف العامل آخذة يف االنقراض حبيث سيتركز  وينطبق على يهود أمريكا الالتينية مقولة موت الشعب اليهودي،
. يهودية فيهما بل هو آخذ يف التناقصال الواليات املتحدة والدولة الصهيونية وحسب، ومها جتمعان ال يزداد عدد أعضاء اجلماعات اليهود يف

 أسرع منه يف أي مكان آخر، حبيث أن من املتوقع أال يبقى منهم أعداد تذكر بعد فترة ويتناقص عدد اليهود يف أمريكا الالتينية بشكل

  :قصرية إذ أن أمريكا الالتينية تعد منطقة نزوح لألسباب التالية

 

احلديث يتجه من البالد  يف العصر) واليهودية(ط اهلجرة االستيطانية الغربية كان السبب األساسي هو أن من  رمبا 1
ومما يساعد . تصنف أساساً باعتبارها متخلفة ومن الدول النامية وأمريكا الالتينية ال تزال. املتخلفة إىل البالد املتقدمة

تقدماً يف العامل،  الالتينية، فهي أكثر البالدالواليات املتحدة تشكل عنصر جذب شديد ليهود أمريكا  على هذا االجتاه أن
تشكل نواة حضارية قوية ميكنهم من خالهلا  وهي توجد على مقربة منهم، كما توجد فيها اآلن مجاعة التينية ضخمة

وأخرياً، مثة عالقات قوية بني يهود أمريكا الالتينية من جهة ويهود الواليات  .الشعور باألمن النسيب وعدم االغتراب
  .يهود أمريكا الالتينية وتنظيمام اليهودية والصهيونية من جهة أخرى، فهؤالء يعدون أنفسهم مسئولني عن املتحدة

 

ولذا، . منهم من إيطاليا وإسبانيا والربتغال% 80بالد كاثوليكية، جاء   كان معظم املهاجرين إىل أمريكا الالتينية من 2
حنو (اجلماعات اليهودية  أما أغلبية املهاجرين من أعضاء. اجهم فيه عملية صعبةتكيفهم مع اتمع واندم مل تكن عملية

، »الروس«أي » روسوس«يطلَق عليهم مصطلح  فكانوا من يهود اليديشية من إشكناز شرق أوربا، وكان%) 80
وثقافة ). سلمنيوهو املصطلح نفسه الذي كان يطلَق على امل(» األتراك» ، أي»توركوس«وكانت أقليتهم من السفارد 

منها كانت بالداً  كما أن البالد اليت جاءوا. ثقافة أملانية سالفية، كانت بعيدة عن الثقافة الالتينية الروسوس، وهي
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لكل هذا، وجد املهاجرون من أعضاء اجلماعات . حديثة صناعية متقدمة نوعاً، وثقافة اليهود املهاجرين منها كانت ثقافة
صعوبات إضافية يف عملية االندماج يف اتمع، فقد كانوا غرباء على ثالث  )رق أورباوخباصة من ش(اليهودية 
باعتبارهم من شرق أوربا  على املستوى الديين باعتبارهم يهوداً يف جمتمع كاثوليكي، وعلى املستوى الثقايف :مستويات

ية، وعلى املستوى االقتصادي والوظيفي باعتبارهم التينية تقليد ووسطها بثقافتهم األملانية والسالفية شبه احلديثة يف تربة
من %) 80(غالبيتهم  وجييء هذا على خالف جتربة املهاجرين غري اليهود الذين جاءت. جمتمع زراعي عنصراً جتارياً يف

قليدية التحديث فيها متدنية وكثري من القيم السائدة فيها ت إيطاليا وإسبانيا والربتغال، وهي بالد كاثوليكية مستويات
  .ولذا مل تكن عملية تكيفهم مع اتمع واندماجهم فيه صعبة ومرياثها الثقايف التيين،

 

وملكية األراضي  غربة يهود أمريكا الالتينية أن االنتماء للنخبة احلاكمة يتطلب االنتماء الكاثوليكي  ومما عمق 3
اليهود التمتع ا، على عكس املهاجرين املسيحيني  ينواألصل األرستقراطي، وهي ثالثة عناصر مل يكن بإمكان املهاجر

الكنيسة الكاثوليكية وميكنهم شراء األراضي، كما أن بعضهم ميكن أن يشتري  الكاثوليك الذين ينتمون بالفعل إىل
دوا من اليهودية اُستبع وكل هذا يعين أن أعضاء اجلماعات. أرستقراطية أو يتزوج من نسل العائالت األرستقراطية أصوالً

 .النخبة احلاكمة ومن مؤسسات صنع القرار

 

القومية يف العامل الثالث  مالحظة أن احلركة القومية اليت نشأت يف أمريكا الالتينية تنتمي إىل منط احلركات  وجيب 4
.  األمريكياالستعماري الثقايف واالقتصادي الغريب، وخصوصاً الذي يتسم بالتركيز على اخلصوصية احمللية يف جماة الغزو

 كما أن. يف أمريكا الالتينية شكالً حاداً بسبب طبيعة املواجهة مع اليانكي يف الشمال واالهتمام باخلصوصية يتخذ

جتعل الكاثوليكية ورموزها بعداً أساسياً يف  التجربة التارخيية يف أمريكا الالتينية اليت تضرب جبذورها يف التجربة األيبريية
االستيطان يف أمريكا الالتينية مل يتم يف غياب الكنيسة، فقد تدخلت فيه  التينية، وخصوصاً أناحلركات القومية ال

اهلندية احمللية واحلفاظ على  تنظيمه وتقليم أظافر العناصر التجارية االستيطانية، كما حاولت محاية العناصر وحاولت
ألجنلو ساكسوين يف أمريكا الشمالية الذي مت يف غياب الربوتستانيت ا هذا على عكس االستيطان. حقوق العبيد اإلنسانية

العلمانية السائدة يف  ولذا، انطلقت احلركة القومية فيها من فكرة حقوق اإلنسان واألفكار العقالنية. دينية أية مؤسسات
 بالضرورة تزايد رفض الكاثوليكي يف احلركات القومية الالتينية يعين والواقع أن تزايد البعد. أوربا يف القرن الثاين عشر

  .باعتبارهم عنصراً مهاجراً حيمل تقاليد ثقافية أجنبية اليهود وميشهم
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فاملنظمات اليهودية يف  تفاقم املشكلة ارتباط اليهود يف الوجدان الالتيين بالواليات املتحدة واليانكي،  ومما ساعد على 5
لالتينية حتت محايتها، متاماً كما كانت تفعل الدول الغربية مع ا الواليات املتحدة وضعت اجلماعات اليهودية يف أمريكا

  .العريب، األمر الذي يؤدي إىل توسيع اهلوة بني أعضاء اجلماعات اليهودية واألغلبية األقليات يف العامل

 

لث، تنحو منحى احلركات القومية يف العامل الثا  يالحظ كذلك أن احلركات القومية يف أمريكا الالتينية، شأا شأن 6
حينما (اليت توفرت للعامل احلر يف مراحله األوىل ) من استعمار وغريه(الرأمسايل  يسارياً بسبب عدم توافر ظروف التراكم

أسلفنا، ال تتجه إىل البالد املتقدمة  وهجرة أعضاء اجلماعات اليهودية، كما). حراً متاماً يف استعمار الكرة األرضية كان
وجند أن احلركات القومية . اقتصاد حر، ولذا يتركز اليهود يف هذه البالد لبالد اليت يسود فيهاوحسب وإمنا إىل ا

اليهودية الرتباطها  أمريكا الالتينية، بل ويف الواليات املتحدة، تأخذ موقفاً معادياً من أعضاء اجلماعة واليسارية يف
العربية وموقفها االستعماري اإلرهايب من الفلسطينيني  وميةبالنخبة احلاكمة الرجعية، كما أن عداء إسرائيل للحركة الق

 اليهودية اليت ترتبط وجدانياً، بل وفعلياً يف بعض األحيان، بإسرائيل وبالعقيدة يزيد عداء هذه احلركات للجماعة

 والفاشية يف أمريكا النظم الرجعية ويالحظ أن إسرائيل تلعب يف اآلونة األخرية دوراً بارزاً واضحاً يف دعم. الصهيونية
إسرائيل مورداً أساسياً للسالح لكثري من النظم الفاسدة، كما تقدم  الالتينية مثل نظام سوموزا يف نيكارجوا، وأصبحت

كما أن بعض املرتزقة  .واحلراسة لبعض الشخصيات اليت ال تتمتع بسمعة طيبة يف األوساط القومية أو اليسارية اخلدمات
  .ون بتدريب ميليشيات املخدرات يف كولومبيااإلسرائيليني يقوم

 

القومية احمللية على احلكم تؤدي، بغض النظر عن   ولكن، يالحظ أن التغريات اليت حيدثها استيالء اليسار والعناصر 7
 وديةفأعضاء اجلماعات اليه. اليهودية، إىل طرد اليهود بشكل بنيوي وإىل ميشهم موقف اليسار الالتيين من اجلماعات

وهذه قطاعات ختضع لعمليات  )النسيج أساساً(يتركزون يف املدن يف قطاع التجارة واملال والصناعات االستهالكية 
فالنظم احلاكمة القومية أو االشتراكية، على سبيل املثال، حتاول  .جذرية من إعادة التنظيم بسبب أمهيتها اإلستراتيجية

مغلقة من منظور  وعالوة على هذا، فإن النظم القومية االشتراكية نظم. فيهاقطاعات بشرية حملية تثق  وضعها يف أيدي
لكل هذا، ومع استيالء . إليه من حراك اجتماعي أعضاء اجلماعات اليهودية، ولذا ال ميكنهم من خالهلا حتقيق ما يصبون

خب ألليندي يف شيلي، نزح عدد ويالحظ أنه حينما انت. احلكم، حيدث خروج يهودي العناصر القومية أو اليسارية على
والوضع نفسه ينطبق على  .من اليهود من أعضاء الطبقة الوسطى، ولكنهم عادوا مع استيالء بينوشيه على احلكم كبري

عادي جتاه أعضاء اجلماعات اليهودية، ووفر هلم  كوبا، فقد حرص كاسترو، يف بداية حكمه، على إظهار تسامح غري
ولكن إعادة تنظيم االقتصاد . كان يوجد عضو يهودي يف أول وزارة كوبية اشتراكية شرعياً، كمااللحم املذبوح ) مثالً(

اليهود كانوا أعضاء سابقني يف  أُسس اشتراكية أدى إىل خروج أعضاء اجلماعة اليهودية، رغم أن بعض الرأمساليني على
وحبلول .  مع أعداد كبرية من أعضاء الطبقة الوسطىوقد خرجوا البوند أو على األقل متعاطفني مع األفكار االشتراكية،
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ولكن  (1992 عام 700يهودي معظمهم من املسنني، مث تناقص العدد إىل  2400 ، مل يبق سوى1965عام 
املهن احلرة، سيتزايد احتياج  إىل أنه، مع حتول األبنية املهنية ألعضاء اجلماعة وتركُّز أعداد كبرية منهم يف جيب اإلشارة

  ).نظم اجلديدة إليهمال

 

 وهذا منط وجدناه بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف الغرب يف العصر(تستحق التسجيل   ومن املفارقات اليت 8

باملؤسسات احلاكمة وعمالتهم هلا، ورغم  أنه رغم ارتباط النخبة اليهودية بالنخبة احلاكمة وارتباط أثرياء اليهود) احلديث
يف قاعدة اهلرم االقتصادي والعملية السياسية، فإن مثة وجوداً ملحوظاً  اليهودية وعدم مشاركتهاهامشية معظم اجلماهري 

البوند الذين  وقد جاء مع املهاجرين أعداد من أعضاء حزب. اجلماعات اليهودية يف احلركات اليسارية لبعض أعضاء
كثرياً من الشباب اليهودي ينخرط يف  ى أنوابتداًء من الستينيات، لوحظ مرة أخر. حاولوا تنظيم نقابات العمال

متزايدة تفوق نسبتهم القومية، وهو ما جيعل هلم وجوداً ملحوظاً داخل  احلركات السياسية اليسارية والقومية بأعداد
رد الفعل، من  ورغم أن القيادات اليهودية تزيد، كنوع من. اليسارية ويربط بني اليهود وهذه احلركات احلركات
أن القيادة اليهودية ذات تراث إثين يديشي يعزهلا يف  بالنخبة احلاكمة وبعمالتها هلا، فإن هذا ال جيدي فتيالً إذارتباطها 

 نفسه، جند أن الشباب، وخصوصاً أعضاء اجليل الثالث، هلم جذور راسخة يف جمتمعام ويف الوقت. العادة عن اتمع

 65(بني األعمار املتقدمة  نتني من األجانب، ولكن نسبة األجانب، كان ثلث يهود األرج1960ويف عام . تربطهم به

، وهو ما %2.4حنو )  سنة فما فوق14(األجيال اجلديدة  ، بينما كانت هذه النسبة يف%97كانت ) عاماً وما فوقها
ءات تصل النسبة حسب إحصا(شباب األرجنتني اآلن من مواليد األرجنتني نفسها  يعين أن األغلبية الساحقة من

األغلبية الديين، فإم  ونظراً الغترام عن تراث آبائهم اإلثين، ونظراً ألم ال ينتمون لتراث .(%94  إىل1989
واالرتباط بني بعض أعضاء اجلماعات اليهودية واحلركات  .يعبرون عن ذوام من خالل االنتماء إىل احلركات الثورية

فولوديا  يظهر هذا التناقض يف شيلي، فقد ساهم السناتور اليهودي.  يف اتمعقطاعات كثرية اليسارية جيلب عليها عداء
، فربط "من خالل صندوق االنتخابات االشتراكية من خالل القانون أو"تايتلباوم يف صياغة سياسات ألليندي وبرنامج 

 ولكنهم عادوا إليها مع عودة ترك كثري من أعضاء اجلماعة شيلي، ولكن، مع انتصار ألليندي،. بني اليهود واليسارية
 .اعتماداً على النخبة احلاكمة، وهو ما ربط بينهم وبني النظام الفاشي بينوشيه، وازدادوا

 

يف املدن، ويف مهن  من العناصر األخرى الطاردة ألعضاء اجلماعات اليهودية يف اتمعات الالتينية تركزهم  9
وهذه ظاهرة عامة يف البالد . مع حجمهم احلقيقي ظاً ال يتناسب البتةوصناعات بعينها، وهو ما أعطاهم وجوداً ملحو

إثين يف قطاع اقتصادي واحد بسبب غياب اخلربات احمللية أو بسبب التشكيل  النامية حينما يتركز عنصر أجنيب أو
 اليمينية العناصر ولكن، ومهما كان السبب، فإن هذا الوجود امللحوظ جيعلهم عرضة للهجوم من. نفسه التارخيي
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اليسارية املعادية ملثل هذه القطاعات بشكل مبدئي  والقومية اليت تطمع يف االستيالء على هذه املواقع، ومن العناصر
  .وبنيوي

 

واالنقالبات،  ولذا، فهي تنظر إىل الثورات. أن العناصر املهاجرة تبحث دائماً عن مكان تستقر فيه  من املعروف 10
هذه االنقالبات اليت قد تكون ذات عائد إجيايب  ماهري، مبنظار سليب خالص، وبالتايل فإن مثلاليت قد تحسن وضع اجل

  .اجلماعات اليهودية للبلد تشكل عنصر طرد بالنسبة ألعضاء

 

فمعظم املؤسسات والتنظيمات اليهودية . يهود أمريكا الالتينية  ومن عناصر الطرد األخرى، اهليمنة الصهيونية على 11
 الصهيوين، كما أن حركيات الصهيونية، شاءت أم أبت، أصبحت تؤدي إىل خلخلة وضع بحت خاضعة للنفوذقد أص

يتجلى يف يهود األرجنتني الذين  وهذا. اجلماعات اليهودية، ذلك أن الصهيونية تترجم نفسها إىل عدم والء للوطن األم
ويزيد هذا بدوره . ا يعين انصرافهم عن شئون األرجنتنيإسرائيل وهو م يركزون جزءاً كبرياً من طاقتهم على ما يدور يف

التقسيم احلزيب يف  وتدار االنتخابات يف فروع املنظمة الصهيونية بناء على. اليهودي عن قيادته اليهودية غربة الشباب
 السفري اإلسرائيلي ويشري يهود األرجنتني إىل. يعيشون فيها إسرائيل وكأن انتماء هؤالء اليهود إلسرائيل ال ألوطام اليت

  .الكلمة اليت كانت تستخدم يف املاضي لإلشارة إىل احلاكم اإلسباين لألرجنتني ، وهي»الوكيل«باعتباره 

 

) 24.136(هاجر نصفهم ) األرجنتني معظمهم من( يهودياً من أمريكا الالتينية إىل إسرائيل 48.770وقد هاجر 

وال تذكر . االعتبار أن أمريكا الالتينية منطقة طرد ونزوح ذنا يف، وهو عدد صغري للغاية إذا أخ1967بعد حرب 
ذوي  إسرائيل بني يهود أمريكا الالتينية، ولكن يبدو أا عالية إذ أن عدد يهود إسرائيل املصادر نسبة الرتوح عن

 هذه اهلجرة تساهم يف الصهيونية، فإن ورغم صغر حجم اهلجرة. األصول األمريكية الالتيين ال يتجاوز مثانية آالف أسرة
 النشيطة سياسياً وتنظيمياً ومن العناصر املهتمة ويتها اليهودية، وهذا ما يعين إخالء اجلماعة اليهودية من العناصر القيادية

انتخاب منعم رئيساً جلمهورية  وعند. إفقار اجلماعة اليهودية وإضعافها والقضاء على فرصة ظهور قيادة يف صفوفها
يف الدولة الصهيونية أن بضعة آالف من أعضاء اجلماعة  بدالً من ألفونسني، توقعت املؤسسة احلاكمةاألرجنتني، 

الذي حدث أنه هاجرت بضع مئات مل يسعدها الوضع كثرياً فعادت أدراجها أو  ولكن. اليهودية سيهاجرون إليها
املاضي، كانت مقصورة  حظ أن اهلجرة، يفويال. الواليات املتحدة، نقطة اجلذب األساسية ليهود العامل هاجرت إىل

تغير مؤخراً إذ أن عناصر الطرد يف أمريكا الالتينية  على الفقراء وأعضاء الطبقة الوسطى الصغرية، ولكن هذا النمط
  .تبدأ هي األخرى يف اهلجرة) اليت تشكل النخبة القائدة(العناصر الثرية  تزايدت إىل درجة جعلت كل
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ومثُلها، فثمة توترات عميقة بني اجلماعة  اعات اليهودية ليست ملتفة التفافاً كامالً حول الصهيونيةوالواقع أن اجلم
دعم الدولة الصهيونية لنظم فاشية مشولية تقمع كل اجلماعات الرافضة وكذلك  اليهودية والدولة الصهيونية لعل من أمهها

العسكري يف األرجنتني، كما قام  هيونية ببيع السالح للنظاموقد قامت الدولة الص. األقليات وضمن ذلك اليهود أعضاء
فيه أن احلكومة قامت باعتقال أعداد كبرية من الشباب اليهودي  شامري ونافون بزيارة األرجنتني يف وقت كان معروفاً

وهم  )لصهيونيةاحلرس اخلاص برئيس الدولة ا(وقد نشرت صورة اجلنود اإلسرائيليني . والديين بسبب انتمائهم السياسي
وينعكس التوتر بني أعضاء . أبنائهن يقومون بضرب بعض النساء اليهوديات الالئي كن حياولن أن يوسطنه لإلفراج عن

وإن كانت هذه ظاهرة غري مقصورة على (انتخابات املنظمة الصهيونية  اجلماعة والدولة الصهيونية يف انصرافهم عن
درجة  ولكن، مهما كانت. يرا حتاول أن تتبىن خطاً يتملص من الصهيونيةظهرت مجعية امسها بر ، كما)األرجنتني

  .هامشيتها االلتفاف أو التملص أو حىت الرفض، فإن الصهيونية تخلخل وضع اجلماعة وتزيد

 

موت الشعب اليهودي يف أمريكا الالتينية،  وإىل جانب عناصر الطرد السابقة، هناك عناصر أخرى تساهم يف عملية
فهذه البالد مل تعد .وحدهم، من بينها توقُّف اهلجرة من اخلارج ا عناصر عامة وليست مقصورة على اليهودولكنه

وليس من . السوفييت كما أن املصدر احلقيقي الوحيد للمهاجرين اليهود يف العامل هو االحتاد.باملهاجرين ترحب كثرياً
الثقايف وطموحهم الطبقي وحبكم قوانني اهلجرة يف  حبكم تكوينهماملتوقع أن يتوجه أي من هؤالء إىل أمريكا الالتينية 

 بسبب تركزهم يف املدن) طفالن لكل أسرة(املواليد منخفضة بني اجلماعات اليهودية  كما أن نسبة.أمريكا الالتينية

داً متزايدة من التزايد،وخصوصاً أن أعدا وبالتايل،جند أن فئات العمر العالية آخذة يف.وارتفاع املستوى االقتصادي
  .ومن هنا جند أن معدل الوفيات آخذ يف االرتفاع.اليهودي الشباب إما أن اجر أو تسقط انتماءها

 

اهلامشية يف اتمعات  وكانت(هامشية أعضاء اجلماعات اليهودية بالنسبة إىل اتمع األمريكي الالتيين  لقد حتدثنا عن
ولكن يف إطار جمتمعات أمريكا الالتينية، اختلف ). اهلوية لى التراث وإىل تكلسالتقليدية تؤدي إىل االنغالق اجليتوي ع

طريق  وهلذا، ورغم أن اتمع فشل يف دمج اليهود عن. التجمعات مل ترفض الزواج املختلط الوضع متاماً، فهذه
يف الستينيات، ويتوقع له % 30إىل  إعتاقهم، فإننا جند أنه صهرهم عن طريق الزواج املختلط آخذ يف التزايد وقد وصل

كما أن كثرياً من الزجيات اليهودية تعقد بطريقة الزواج املدين، . الالتينية أن يزيد مع تزايد معدالت العلمنة يف اتمعات
تزيد من انصراف الشباب  ويالحظ أن مثة هوة بني األجيال. يدل على عزم العروسني على نبذ االنتماء اليهودي وهو ما

. ومن هنا جند أن هذا بدوره يساهم يف عملية الصهر. اليهودية املؤسسات اليهودية، وخصوصاً التربوية، وعن اهلويةعن 

وصبغهم  الالتينية مبقدرا الفائقة على صهر اجلماعات املختلفة من املهاجرين، وعلى هضمهم وعلى كلٍّ، تتسم أمريكا
ويقال إنه قد . التاسع عشر، اختفوا متاماً ، الذين هاجروا يف أواخر القرنومن املعروف أن يهود شيلي. بالصبغة الالتينية
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ومع هذا فإن عدد %. 5، ومل يرتح منهم سوى 1935 و1885عامي   ألف يهودي إىل الربازيل بني150هاجر 
  .1935فقط عام   ألفا40ًاليهود بلغ حنو 

 

 .بداية القرن القادم عولكل هذا، فمن املتوقع أن خيتفي يهود أمريكا الالتينية م

 

  هويات أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا الالتينية

Identities  of the Members  of the Jewish Communities  in Latin America  

 ال وحنن نذهب إىل أنه. يف أمريكا الالتينية، قضية اهلوية من القضايا املهمة، اليت تثريها دراسة أوضاع اجلماعات اليهودية
إىل  واحدة وإمنا توجد هويات يهودية خمتلفة غري متجانسة، كما أن كل هوية يهودية ختتلف توجد هوية يهودية عاملية

إثنية محلها معهم املهاجرون من أعضاء  ومصدر االختالف عادةً ما يكون عناصر(حد ما عن احمليط الثقايف احمليط ا 
اختالف اهلويات اليهودية، كلٌّ مع حميطها الثقايف، ال يعين اتفاقها الواحدة  ولكن). اجلماعة اليهودية من جمتمعهم القدمي

وقد . وتتحدد من خالله األخرى، فكل هوية يهودية رغم اختالفها عن حميطها الثقايف تكتسب معظم مساا منه مع
ة، ولكنها ال تتفاعل الواحدة متراكمة أو متجاور شبهنا هذا الوضع بالتركيب اجليولوجي الذي حيوي طبقات جيولوجية

  .مع األخرى

 

فهناك اليهود  التركيب اجليولوجي التراكمي يف اجلماعات اليهودية اليت هاجرت إىل أمريكا الالتينية، وتتبدى خاصية
ر ، وهناك يهود بيساربيا وا)سلفادور وجواتيماال يف(، وهناك يهود بوزنان )يهود اليديشية(اإلشكناز من شرق أوربا 

 يف كوستاريكا وغريها من البالد، وهناك كذلك اليهود الروس واليهود الليتوانيون يف نيكارجوا، وهناك يهود بولندا

واجلاليشيون يف حالة صراع دائم مع  والعالقات بني اجلماعات السابقة ال تتسم باملودة، فالليتوانيون. واجلاليشيون
يتحدثون اليديشية بطريقة أفضل، فهم يتعالون على الفريقني  ن أمأما اليهود الروس الذين يظنو. بعضهم البعض

يكنون  اليهود األملان الذين ال يعتربهم يهود شرق أوربا يهوداً على اإلطالق، فهم مازالوا وهناك، كذلك،. السابقني
وال نعرف الكثري ). ينإيست يود(أوربا  احتقارهم األملاين التقليدي للسالف والذي يتبدى يف شكل احتقار يهود شرق

ولكن بناًء على معلوماتنا عن أمريكا الالتينية، فإم حيتفظون . مجيعاً عن موقف يهود فرنسا ويهود إجنلترا من هؤالء
انضموا إىل إحدى اموعات  ويتهم الفرنسية واإلجنليزية على التوايل، وإن كان من احملتمل أيضاً أم قد بكل تأكيد

ويف مقابل كل هؤالء اإلشكناز، هناك السفارد ). يديشي) باعتبار أن معظمهم من أصل شرق أوريبالسالفة الذكر 
فإم  وهؤالء يعتربون أنفسهم أرستقراطية حقة، فثقافتهم إسبانية وجذورهم أيبريية، ولذا الذين يتحدثون الالدينو،
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وينقسمون بدورهم إىل يهود حلب   العربية،يعزلون أنفسهم عن اإلشكناز وعن يهود البالد العربية الذين يتحدثون
اموعات تنقسم إىل أقسام خمتلفة، فمنهم املتدين  وكل هذه. ويهود دمشق، كما توجد جمموعة جاءت من املغرب

احملافظة  وقد بدأت تظهر يف صفوفهم اليهودية. من عقيدته دون أن يدير هلا ظهره متاماً ومنهم امللحد ومنهم من ختفَّف
  .دية اإلصالحيةواليهو

 

ويتبدى عدم التجانس بني اجلماعات . إثنية خمتلفة ال يربطها رابط وينقسم أعضاء اجلماعات اليهودية إىل مجاعات
أنفسهم وجتاه  بشكل مثري وجلي يف أمريكا الالتينية، فإدراكهم ألنفسهم ليس موحداً، وسلوكهم جتاه واهلويات اليهودية

املفارقات أننا جند أن جمتمع األغلبية مازال يسميهم  ولكن، من. ية حتدده خلفيتهم اإلثنيةاليهود اآلخرين وجتاه األغلب
  .الوحدة حيث ال توجد وحدة ، وهي تسمية تفترض»اليهود«

 

اليهودية يف أمريكا الالتينية قائمة، بينما جند أن اهلويات اليهودية  وتظل ظاهرة التركيب اجليولوجي هلويات اجلماعات
مل تظهر فيها  ذلك أن أمريكا الالتينية. اختفت يف الواليات املتحدة وذابت وظهرت هوية جديدة واحدة ة قداملختلف

منفتحة متنح املرء الشرعية مبقدار حتقيقه النجاح  مثُل عليا علمانية قومية مركزية) كما حدث يف الواليات املتحدة(
 ويستطيع املهاجر أن يتخلى عن هويته. ية إجنازات مادية أخرىمراكمة الثروة أو أ يف احلياة، أي من خالل) املادي(

اجلميع معاً حبيث يتحولون مجيعاً إىل  اإلثنية أو القومية األصلية ويكتسب هوية جديدة من خالل البوتقة اليت ينصهر فيها
  .مادة بشرية أمريكية

 

بروتستانتية،  أقليات كثرية غري بيضاء وغرياستحالة حتقيق هذه الفكرة العضوية املتطرفة بسبب ظهور  وحني ظهرت
الوحدة حبيث أصبح بإمكان األمريكي أن  اتسع نطاق الفكرة قليالً يف الستينيات فسمحت بشيء من التنوع داخل

من خالهلا هويته، شريطة أال تتناقض إثنيته هذه مع والئه األمريكي  حيتفظ ببعض عناصر من تراثه القومي األصلي يؤكد
 Hyphenated هايفينيتيد أمريكان: باإلجنليزية(املواطن األمريكي أمريكياً بشرطة  فأصبحالكامل، 

American) ل اجلميع/أمريكي أو يهودي/أمريكي أو بولندي/فهو عريب٬مبرور الوقت إىل  أمريكي، مث حتو
اح هلم باحلفاظ على يتم صهرهم مع السم يهودي، أي أن اجلميع كان/بولندي أو أمريكي/عريب أو أمريكي/أمريكي

والفكرة القومية األمريكية، . مزيد من االندماج وختبئ االنصهار الفعلي قشرة إثنية سطحية تساعد يف واقع األمر على
تذويب الفروق بني  وقد ساعد ذلك على. صورا األوىل أو يف صورا الثانية، تشجع املهاجر على االندماج سواء يف

  .األمريكي وبسببه ال رغماً عنه حبيث حققوا الوحدة بينهم من خالل اتمعأعضاء اجلماعات اليهودية 
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كما أن املثل األعلى مل يكن . فلم تكن قط فكرة اندماجية على النمط األمريكي أما الفكرة القومية يف أمريكا الالتينية،
إننا جند أن مثة عناصر أرستقراطية  بل. لثرواتعلمانياً متطرفاً تستند الشرعية فيه إىل النجاح يف احلياة وإىل مراكمة ا قط

يف تكوين الشخصية الالتينية على مستوى املمارسة وعلى مستوى  دخلت عليه، وأن الكاثوليكية كانت عنصراً أساسياً
  :هلذا الوضع نتيجتان متناقضتان ولكنهما متالزمتان الصورة املثالية، وكان

 

الغربية واألملانية،  تمعات مغلقة بالنسبة لليهود، وخصوصاً اإلشكناز من ذوي الثقافةالالتينية إىل جم  حتولت اتمعات 1
  .وبالتايل أصبح االنتماء الكامل مستحيالً

 

ويتشبهون به يف  أعضاء اجلماعات اليهودية واألقليات كافة، فإم خيتلفون عن جمتمعهم يف بعض النواحي  وكعادة 2
لشعوب أمريكا الالتينية، فإن اليهودية أصبحت  ، فكما أن الكاثوليكية هي مصدر اهلويةولذا. كثري من النواحي األخرى

وحيث إن اليهودية ليست كال متجانساً، فهي تركيب جيولوجي تراكمي، . البالد مصدر اهلوية بالنسبة إىل يهود هذه
تراثه اإلثين   عاد كل منهم إىلمعظم أعضاء هذه اجلماعات مل يكن لديهم انتماء ديين يهودي قوي، فقد وحيث إن

مصدر فُرقة وتنوع ال مصدر وحدة وجتانس،  اليهودي، وهو متنوع بعدد اتمعات اليت أتوا منها فأصبحت يهوديتهم
  .األمر الذي أضعف هويتهم بشكل كبري

 

انعكست يف وفرقتهم وعدم جتانسهم  وقد سامهت عناصر أخرى يف إضعاف هذه اهلوية، من بينها أن تنوع اليهود
يوجد تنظيم واحد يضمهم مجيعاً، وهناك تنظيمات تقوم على  التنظيمات اليت تضمهم ويف مؤسسام اليهودية، فال

سياسية  ، أو على أسس)إشكناز مقابل سفارد( ، أو على أسس إثنية )وإصالحية مقابل األرثوذكس حمافظة(أسس دينية 
وحىت . مجاعة إثنية عشرات اجلماعات كما توجد داخل كل). لرأمسالينيالبوند والشيوعيون وغريهم مقابل ا(أو طبقية 

ففي بلد مثل املكسيك، . اليهودية، فإا مل تنجح يف ضم كل اليهود عندما ظهرت تنظيمات الدينية تستند إىل اإلثنية
اجتماعية  نية وتسعةيوجد ثالثة وستون تنظيماً تتبع جلنة مركزية واحدة، منها عشرة تنظيمات دي على سبيل املثال،

 .ملهام خمتلفة ومثانية ثقافية وعشرة للرعاية االجتماعية وعشرة صهيونية وعشرة للشباب وستة

 

وقد أصبحت هذه املؤسسات ساحة » قهال«اصطالح  وتوجد مؤسسات إلدارة شئون اجلماعات اليهودية يطلَق عليها
ومن أهم نشاطات القهال اإلشراف ).  اإلشكناز والسفاردوخباصة بني(املختلفة  قتال بني أعضاء اجلماعات اليهودية

رسوم الدفن، اليت  وقد أصبح الدفن بالذات من أهم نشاطات القهال، وأصبحت. مثل الزواج والطعام والدفن على أمور
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دافن والواقع أن سيطرة القهال على امل(القهال  جيأر أعضاء اجلماعات اليهودية بالشكوى منها،من أهم مصادر متويل
 وتسيطر احلاخامية). اخلالص، فال خالص خارج الكنيسة، وال دفن خارج القهال تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على

استبعاد أعداد كبرية من اليهود  األرثوذكسية على القهال وتأخذ موقفاً متشدداً من كثري من القضايا، األمر الذي يعين
واحلاخامات الذين ال يتمتعون بأية مكانة اجتماعية، فمكانة احلاخام  من املوظفنيويتبع القهال عدد . الذين متت علمنتهم

  ).كثرياً من أمهيته مع أن هذا األخري قد فَقَد(الالتينية أقل من مكانة احلاخام يف الواليات املتحدة  يف أمريكا

 

ارية شباب أمريكا الالتينية، وضمنهم اجتاحت املوجة اليس وحينما. والقيادات السياسية اليهودية منعزلة عن الشباب
ال ميكنها  أن قيادم اليهودية التقليدية ال عالقة هلا م وال ميكنها أن تعمق هويتهم، كما الشباب اليهودي، وجد هؤالء

لية العناصر الشابة ترتح إما إىل أمريكا الشما وال توجد قيادة يهودية شابة اآلن إذ أن كثرياً من. أن تتحدث بلغتهم
 1969الواضح أن الشباب منصرفون عن املؤسسات اليهودية، ففي انتخابات عام  ومن. بأعداد كبرية أو إىل إسرائيل

األيام قد قلت  وال شك يف أن نسبة املشاركني يف هذه. سوى ثلث اليهود، وكان معظمهم من كبار السن مل يشارك
  .عن ذي قبل

 

 الالتينية باملنظمات اليهودية األمريكية وحتاول التأثري على احلكومات اليت تتبعها اوقد ارتبطت القيادات اليهودية يف أمريك

عكسي على املدى الطويل، إذ يقوي  وهو تدخل قد يأيت بنتيجة إجيابية مباشرة ولكنه يأيت بأثر. من خالل هذه املنظمات
ات املتحدة، األمر الذي يزيد هامشية أعضاء رباط خاص بالوالي اإلدراك احمللي ألن يهود أمريكا الالتينية يربطهم

  .انصراف الشباب اليهودي عنها اجلماعات اليهودية ويزيد

 

اليهودية، فأمريكا الالتينية، على عكس الواليات املتحدة، ال يوجد  وينعكس الوضع نفسه على تعليم أعضاء اجلماعات
 رس حكومية فهي ذات توجه كاثوليكي قوي، وتوجدعلماين إجباري جماين قوي، وإن وجدت مدا فيها نظام تعليمي

اجلماعات اليهودية مدارس  وقد انعكس هذا الوضع على نظام تعليم اليهود إذ أنشأت. مدارس كثرية تتبع الكنيسة
اليهودي االخنراط يف املدرسة احلكومية األرجنتينية مث  يهودية، فأنشأ السفارد مدارس تكميلية حبيث يستطيع الطالب

أما . الشباب وحينما يصل إىل مرحلة اجلامعة فإنه يدخل اجلامعة مع غريه من. املدرسة اليهودية املواد اليهودية يفيدرس 
وقد هامجتهم العناصر . واإلسبانية واليديشية والعربية اإلشكناز، فأسسوا مدارس لتعليم املناهج الدراسية األرجنتينية

مل ميكنها  ولكن املدارس اليهودية، مع هذا،. عمق والء اليهود وانتمائهم لوطنهماملدارس لن ت القومية باعتبار أن مثل هذه
العلمنة يف األرجنتني وشيلي والربازيل إىل  وقد أدى تزايد معدالت. أن تصبح مصدراً من مصادر اهلوية اليهودية

غوي والثقايف وبني االندماج الكلي الل زمنية بني وصول املهاجرين مبرياثهم اختفائها، فمثل هذه املدارس متأل فجوة
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استيعاب الصدمة  كما أن مثل هذه املؤسسات تساعد املهاجرين على. من أبناء اجليل الثالث أو الرابع ألحفادهم
استمرت يف الواليات املتحدة حىت األربعينيات، ويف  احلضارية، وهي تشبه يف هذا اليديشية، لغة الشارع اليهودي، اليت

  .واختفت متاماً بعد ذلك نية حىت اخلمسينيات،أمريكا الالتي

 

. وال ختتلف أمريكا الالتينية يف هذا عن االحتاد السوفييت أو الواليات املتحدة .ويالحظ أن أحداً ال يقبل على تعلُّم العربية

ما يالحظ أن املدارس ك. اليهودية بدأت الربتغالية واإلسبانية حتالن حمل أية لغات أخرى جاء ا أعضاء اجلماعة وقد
مبعدالت علمنة عالية واليت تسود فيها املثل الكاثوليكية كما هو احلال يف  اليهودية ال تزدهر إال يف البالد اليت ال تتمتع

معهم أو مدى نفوذهم  أن انتشار املدارس اليهودية ليس مؤشراً على مدى تقبل اتمع لليهود وتساحمه بريو، أي
ميكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية أكرب مصادر  وذا املعىن،.  هو مؤشر على عدم تقبلهم وعزلتهموسطوم وإمنا

فما حيدد مدى جناح أو فشل املدارس اليهودية حركيات اتمع وليس حجم  اهلوية اليهودية، وهذه مفارقة كربى،
النظر يف االام الذي كان  ولعل هذا جيعلنا نعيد. تينيةاملخصصة كما تتصور املنظمات اليهودية يف أمريكا الال امليزانيات

فالواقع أن معدالت العلمنة والتصنيع وإتاحة . املدارس اليهودية يوجه إىل االحتاد السوفييت بأنه قضى على اليديشية وعلى
تزايد الفرص  ودية، فمعأمام اليهود هي اليت أدت إىل القضاء على اليديشية وعلى املدارس اليه فرص احلراك االجتماعي

تلحق أوالدها باملدارس احلكومية كي يتعلموا  املتاحة أمام أعضاء اجلماعة اليهودية أصبح من صاحل األسر اليهودية أن
 الفرص املتاحة، كما حدث يف األرجنتني وشيلي والربازيل، وهي البالد اليت تضم اخلربات الالزمة لالستفادة متاماً من

  .مى من يهود أمريكا الالتينيةاألغلبية العظ

 

أسلفنا، قد  اليهودي أن يقوي اهلوية اليهودية، ولكن مجاعات املهاجرين اليهودية كانت، كما وكان ميكن لالنتماء الديين
وأصبحت العبادة شكالً من أشكال التضامن  ولذا، فإا حولت الرموز الدينية إىل رموز إثنية،. فقدت انتماءها الديين

 املؤسسات اليهودية، بل املعابد اليهودية نفسها، ليست هلا عالقة كبرية بالدين أو ومجعيات الدفن اليت تعد أهم. اإلثين

معبدها، فاملعبد يف أمريكا الالتينية  ومن هنا جند أن كل مجاعة يهودية هلا. مبعدالت اإلميان إذ يتم تأسيسها ألسباب إثنية
 وبالتايل، ال يعترب عدد املعابد اليهودية. نوادي اجلماعة يف الواليات املتحدة راكز أوالكاثوليكية هو املعادل البنيوي مل

املثال، يوجد يف سنتياجو عدة معابد  وعلى سبيل. مؤشراً على االنتماء الديين إذ أن وجود املعابد ال يعين وجود العابدين
ويف بيونس أيرس، . صالة اليهودية وهو عشرة أشخاصاملطلوب إلقامة ال )املنيان(يهودية ال يستكمل أي منها النصاب 

 ، مل يكن يوجد يف1970ويف عام . يهودياً وال يوجد حاخامات إال يف أقل من نصفها فقط يوجد مخسون معبداً

وقد . الهوتية لتخريج احلاخامات ومل تكن توجد مدارس. أمريكا الالتينية سوى مخسة وأربعني حاخاماً كلهم من أوربا
ولكن، لكي يرسم اخلريج حاخاماً، فالبد أن . املقررات الدينية  أخرياً مدرسة شبه الهوتية تدرس فيها بعضأُسست
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اآلخذة يف االنتشار  واملدرسة الالهوتية آنفة الذكر تابعة لليهودية احملافظة. يف نيويورك أو القدس يدخل مدرسة الهوتية
  .يف أمريكا الالتينية

 

 الديين أن احلاخامات األرثوذكس هم املسيطرون على املؤسسات الدينية، وهم يرفضون اف االنتماءومما يساهم يف إضع

وبطبيعة احلال، يتزايد  .إدخال أية جتديدات ويرفضون عقد أي زواج مختلَط رغم تزايد عدد الزجيات املُختلَطة
امعيني يف األرجنتني أم ال يؤمنون اليهود اجل من الطلبة% 55االنصراف عن الدين يف صفوف الشباب، فقد أعلن 

وتوجد نسبة كبرية من الشباب اليهودي الذي . من الشباب% 4الصالة سوى  وال حيضر). ملحدون والأدريون(باإلله 
موقف عدم  وميكن القول بأن املوقف السائد هو. يؤدي الشعائر اليهودية ومن بينها شعرية الصالة ال يعرف كيف

 .العلمانية هو على أية حال النمط السائد يف اتمعاتاالكتراث من الدين و

 

احلاخامات إن يهود أمريكا الالتينية يكرسون  فقد قال أحد. ويبدو أن معدالت العلمنة قد ارتفعت بشكل مذهل
 ا منكما لو كانو) املشهورون باالنفتاح املتطرف(متطرفة، حبيث يبدو سكان تل أبيب  أنفسهم مللذام الدنيوية بطريقة

على غرار ما بعد األيديولوجيا وما ) لقد دخلت النساء عصر ما بعد البكيين: وقال احلاخام مازحاً. الرهبان مقارنةً م
وهو اخليط الرفيع الذي ٬ «dental floss دنتال فلوس«تسمى  إذ يلبسن مايوهات صغرية جداً) بعد احلداثة

  .األسنان يستخدم لتنظيف ما بني

 

وهي النادي الرياضي، والنادي مؤسسة معروفة  ؤسسة جديدة حتل حمل مجعيات الدفن والقهال أو املعبد،وقد بدأت م
 اجلماعات املهاجرة، وهذه النوادي ال تشتغل بالدين أو السياسة وال حتاول تغذية يف معظم أحناء أمريكا الالتينية تؤسسها

محامات سباحة وقاعات ديسكو   عبارة عن نادي كبري فيهاإلثنيات اليهودية املختلفة، وهي مؤسسات ضخمة كل منها
  .ومطاعم تقدم الطعام املباح وغري املباح شرعاً

 

كان من املفروض أن يؤدي إىل إثراء  وقد رصدنا حىت اآلن عنصرين أحدمها انغالق اتمعات الكاثوليكية، وهو عنصر
أما العنصر الثاين، فهو ضعف اهلوية اليهودية . ىل هويات إثنية خمتلفةتفتتها إ اهلوية اليهودية ولكنه أدى يف واقع األمر إىل

اآلن أن نشري إىل عنصرين  وميكننا. أدت إليه عناصر كثرية مثل تزايد معدالت العلمنة وتساقط النظام التعليمي الذي
راثها امتداد تارخيي ينعكس يف احلضاري ألمريكا الالتينية، فلت العنصر األول هو الثراء: آخرين سامها يف هذه العملية

مبرياثهم  ويقوم الشباب من أعضاء اجلماعات اليهودية مبقارنة ذلك كله. واألدب والرموز احلضارية املوسيقى واللغة
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الصهيونية باعتبارها إطاراً للتعامل مع  احلضاري اإلشكنازي أو السفاردي فيكتشفون مدى ضآلته، كما أم ينظرون إىل
. ولذا، فهم يكتسبون اهلوية الالتينية بأعداد متزايدة. على أي من أسئلتهم  باملعىن، فيجدون أا ال جتيبالواقع يزودهم

ولذا، فإن . الزواج املُختلَط حضارة أمريكا الالتينية قد تكون رموزها الكاثوليكية مغلقة إال أا مل تعارض قط كما أن
ينصهرون من خالل هذا الطريق، وتقوم أمريكا الالتينية ضمهم   فإمأعضاء اجلماعات اليهودية إن كانوا ال يندجمون،

  .بكفاءة شديدة

 

بتراثهم الكاثوليكي، وال بني العمال  ويالحظ أن أعضاء اجلماعات اليهودية ال يوجدون، كما أسلفنا، بني الفالحني
جدون يف املدن الكبرية بني أعضاء الطبقة عمال كاثوليكية، وإمنا يو الذين تنتظمهم إما مجاعات اشتراكية أو نقابات

. الكربى يف املدن% 50بينها معدالت العلمنة، وبالتايل يتزايد الزواج املختلط الذي وصل إىل  الوسطى اليت تزداد

الزواج املختلط تزيد عن مثيلتها يف املدن  ولكن حيث إن حجم اجلماعات اليهودية يف املناطق الريفية صغري، جند أن نسبة
الطبقات الوسطى يعارضون املؤسسة الدينية ويؤسسون مجاعات معادية  وتوجد أعداد متزايدة من أعضاء. لكربىا

اليت تعد  وينخرط أعضاء اجلماعات اليهودية يف مثل هذه اجلماعات، وخصوصاً يف احملافل املاسونية .للكنيسة والكهنوت
  .الالتينية اليت تعلمنت ء الطبقة الوسطىمن أهم مواضع التقاء أعضاء اجلماعات اليهودية بأعضا

 

الالتينية، فيوجد فرع للمؤمتر اليهودي العاملي على مستوى القارة مقره بيونس  وفيما يتصل باملنظمات اليهودية يف أمريكا
لمنظمات اهليئة التمثيلية ل) .وأهم اهليئات يف األرجنتني هي ديليجاسيون ديس أسوسيانيس إسرائيليتاس أرجنتيناس أيرس،

واختصارها ٬ Delegacion des Associanes Israelitas Argentinas (اليهودية األرجنتينية
احلكومة ومتثل يهود األرجنتني يف املؤمتر اليهودي العاملي والقهال  وهي اليت تتحدث باسم اجلماعة أمام٬ DAIA دايا

املنظمات يف  أما أهم. سفارد يف بيونس أيرسمجعية يهود ال: توجد عدة منظمات سفاردية أمهها كما. اإلشكنازي
 Confederacao Israelita للربازيل االحتاد اإلسرائيلي(الربازيل فهي كونفدريساو إسرائيليتا دو برازيل 

do Brasil) واختصارها٬ CIB املنظمة املركزية اليت تضم مجيع االحتادات اليهودية احمللية  وهي. ومقرها ساو باولو
املنظمات  وتنشط املنظمة الصهيونية يف صفوف. متثل يهود الربازيل يف املؤمتر اليهودي العاملي  وهي اليتيف الربازيل،

 .واالحتادات اليهودية

 

  وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا الالتينية

Occupations  of the Members  of the Jewish Communities  in Latin America  
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اليهودية يف أمريكا الالتينية، وتوزعهم الوظيفي واملهين واحلريف، إال من  وضع الطبقي ألعضاء اجلماعاتال ميكن فهم ال
من تأسيس هذا اتمع،  وقد وصل اليهود إىل أمريكا الالتينية بعد عدة قرون. رؤيتهم باعتبارهم أقلية مهاجرة خالل

عن ذلك عدة أشياء من بينها أن أعضاء اجلماعة اليهودية،   وقد نتج.وبعد أن اكتمل كثري من مالحمه االقتصادية والثقافية
إن  وحىت. مت شغلها من قبل املستوطنني األوائل) الزراعة والتعدين(اإلنتاجية األولية  عند وصوهلم، وجدوا أن املهن

 جند أن اشتراك أعضاء ولذا،. احملليون وجدت فيها فرص فهي عادةً، بسبب املرياث احلضاري، ال يغتنمها إال السكان
النسبة على املستوى القومي، وضمن ذلك األرجنتني اليت تضم أكرب  اجلماعات اليهودية يف الزراعة أقل بكثري من

  .الزراعي خارج إسرائيل مشروع لالستيطان

 

وإىل أعمال الوساطة احلال، إىل القطاعات غري املتطورة يف االقتصاد  واجته أعضاء اجلماعات اليهودية املهاجرون، بطبيعة
يف جمتمعات أمريكا  وقد كان القطاعان التجاري والصناعي مهملني. اجلماعات اإلثنية الغريبة واملهاجرة اليت تقوم ا

االحتقار التقليدي للتجارة والصناعة حيث ترتبط األرستقراطية  مثل) الكاثوليكية(الالتينية بسبب سيطرة القيم التقليدية 
مثل حب  ،)الربوتستانتية(ومثل هذه اتمعات ترفض القيم العقالنية والنفعية . وملكية األرض النسببفكرة احلسب و

والتوازن وتركز على حياة التأمل  اإلجناز والتوجه حنوه والتلهف على مراكمة الثروة، وتفضل البحث عن السعادة
االلتزام ا بغض النظر عن نتائجها، بل تراه شراً قيمة مطلقة جيب  وهي ال تؤمن بأن العمل خري يف ذاته، أو. والزهد

  .والتراحم تقبل التنافس والتناحر بوصفه وسيلة مشروعة للبقاء وتركز على اجلماعية والتكافل البد منه، وهي ال

 

نبياً أجنيب بالدرجة األوىل، فقد كان رأس املال أج ويالحظ أن القطاع التجاري والصناعي يف أمريكا الالتينية قطاع
من قطاع الصناعة والتجارة يف أيد أجنبية % 80األرجنتني، على سبيل املثال، كان  ويف. وكذلك كان العمال املهرة

الباقني كانوا  من جمموع املستثمرين من األجانب، ونسبة عالية من% 45.5، كان 1959ويف عام  .1895 عام
  .اليهود حنو هذين القطاعني غريباً  يكن اجتاهولذا، مل. من مواليد األرجنتني ولكن من أبوين مهاجرين

 

ومن مث، اعتمدت مناطق واسعة يف األرجنتني على تصدير . يتسم بالتخلف وقد كان القطاع التجاري، كما أسلفنا،
حمدودي الدخل تتزايد  ولكن هذه املناطق كانت، مع هذا، تضم عدداً ال بأس به من السكان. وموادها اخلام حماصيلها

باملهاجرين الذين أحضروا أمناطاً استهالكية غري مألوفة، أي أن  م االستهالكية، وخصوصاً بعد أن بدأوا خيتلطونتطلعا
التاجر  وهنا يأيت دور اجلماعة الوظيفية املالية الوسيطة ألن. ظهرت وكان البد من الوفاء ا احتياجات بشرية جديدة

الثمن وهو ما جعلها مقصورة على األغنياء  ضائع املستوردة الفاخرة مرتفعةاألرجنتيين احمللي مل يكن يتاجر إال يف الب
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التاجر األرجنتيين يقدم أية تسهيالت ائتمانية لزبائنه إذ كان عليهم أن يدفعوا  كما مل يكن. بعيدة عن متناول الفقراء
  .نقداً الثمن

 

هماً، فهم ككل اجلماعات املهاجرة يتسمون عادةً م وداخل هذا اإلطار، لعب أعضاء اجلماعات اليهودية دوراً ريادياً
أو  وهم ال يدينون بالوالء للقيم األخالقية. من التقاليد والقيم، أية تقاليد وأية قيم بعدة مسات من بينها حتررهم النسيب

وافرة يف اتمع جتارية ومالية ليست مت ولذا، فهم يشكلون عنصراً ريادياً، كما أم يأتون خبربات. الدنيوية للمجتمع
األصلية، أساساً روسيا، كانوا يعملون باعة جائلني يتاجرون يف السلع  ففي بالدهم. املضيف بفضل مرياثهم االقتصادي

ال تصل إليها ذراع  ويتحملون من املخاطر ما ال يتحمله التاجر احمللي املستقر، ويصلون إىل األماكن اليت الرخيصة
برأمسال صغري ال يذكَر، ولكنهم كانوا ميلكون  وقد جاءوا دون أي رأمسال أو جاءوا. ةاملؤسسات االقتصادية احلديث

اتمع، وهلذا اجتهوا حنو البحث عن جماالت جديدة يف الصناعة والتجارة ال حتتاج  جمموعة من املهارات غري املتوافرة يف
صناعة املالبس وجنارون  ملهاجرين عمال يفوقد كان من بني ا. رأمسال كبري بقدر ما حتتاج إىل مهارات خاصة إىل

فتركزوا يف إنتاج هذه السلع، . وقبعات وخبازون وصناع أثاث وجواهرجية وصناع ساعات وعمال بناء وصناع أحذية
وقد . حمدودي الدخل، وخصوصاً أم كانوا على استعداد للبيع بالتقسيط وارتادوا كل األسواق، ووصلوا إىل قطاع

املرتل داخل إطار  جار املتجولني حرفيني يف بالدهم، فكانت العملية االقتصادية تبدأ بصناعة السلع يفالت كان كثري من
وقد أسهم التاجر اليهودي املتجول . التصنيع بأنفسهم االقتصاد املرتيل والصناعة املرتلية حيث يقوم أعضاء األسرة بعملية

  فوسع نطاق السوق وحجم الطلب، وهو ما ساهم يف تنشيطاالستهالكية والترفية، يف زيادة اإلقبال على السلع

ولكن، بطبيعة احلال، زاد هذا النشاط  .وكان هذا واضحاً يف األرجنتني على سبيل املثال. اقتصاديات املنطقة اليت يرتادها
ماعات اليهودية وقد كان هناك بعض أعضاء اجل. التقليدية يف التسويق أيضاً حسد الوسطاء اآلخرين الذين ألفوا الطرق

الثوريني الذين نفاهم  هلم، أو ممن هلم كفاءات ال يستطيع اتمع استخدامها مثل طلبة اجلامعات الروسية ممن ال كفاءات
السكرتارية ولكنهم ال جييدون اللغة اإلسبانية أو  النظام القيصري أو موظفي احلكومة الذين كانوا يعملون يف وظائف

 حيث) اليهودية(الوظائف اهلامشية يف املدينة، أو اخنرطوا يف صفوف الطبقة العاملة  استوعبتهمكل هؤالء . الربتغالية

أن فرص االلتحاق مبصانع أخرى  كانوا يعملون يف املصانع اليت ميتلكها يهود، وهو ما كان جيعلهم عرضة لالستغالل إذ
دية الذين اخنرطوا يف سلك الطبقة العاملة كان اجلماعات اليهو وجيب مالحظة أن عدد أعضاء. كانت ضعيفة أو منعدمة

أوربا، كما مل  الصناعية يف أمريكا الالتينية كانت صغرية واألجور كانت أقل كثرياً من نظريا يف صغرياً ألن القاعدة
، »رقورش الع«مرتلية بدائية فيما يسمى  كذلك ظهر بني اليهود صناعات. تكن توجد احتادات عمالية حلماية العمال
  .اليهود يف أعمال الرهونات يف روسيا وهي صناعات مالبس تعد امتداداً لتركز
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فالبغي  .اجلماعات اليهودية مهنة البغاء الذي يعد شكالً من أشكال التجارة املتجولة ومن األعمال اليت عمل ا أعضاء
والظروف اليت أدت إىل ظهور التاجر . اجلمهور ليت يرغبهامثل التاجر املتجول، فقرية ال متلك شيئاً وتود أن تبيع السلعة ا

 ظهور البغاء، أي وجود حاجة ما لدى اتمع ال ميكنه الوفاء ا داخل مؤسساته املتجول هي نفسها اليت أدت إىل

كبري من إىل هذا وجود عدد  ويضاف. القائمة، وهي يف هذه احلالة وجود عدد كبري من الذكور املهاجرين بدون إناث
وقد ظهرت . جاليشيا، من الراغبات يف احلراك االجتماعي اإلناث اليهوديات يف منطقة االستيطان اليهودية، وخصوصاً

 يعد ضحيته حبياة مرحية فيها قسط من املتعة والراحة خيتلف عن حياة الشقاء يف ورش شخصية القواد اليهودي الذي كان

  .املدن األرجنتينية لقوادون دعامة املسرح اليديشي وحياة اللهو يفوكان ا. العرق واملستوطنات الزراعية

 

وهي جتربة مل يقدر هلا النجاح ) جتربة البارون هريش(الزراعي  وترتبط أمريكا الالتينية بتجربة يهودية يف االستيطان
 .ومركبة ألسباب كثرية

 

والتحديث، ومل يبق وضع أعضاء اجلماعات اليهودية  وقد تطورت جمتمعات أمريكا الالتينية وتزايدت معدالت التصنيع
ولذا، جند أن اليهود . وساعدت احلربان العامليتان على هذه العملية. فرص جديدة على ما كان عليه إذ أتيحت أمامهم

د، كما أا الغالبية العظمى من اليهو حراكاً اجتماعياً يف األرجنتني والربازيل وشيلي، وهي البالد اليت تركز فيها حققوا
وقد أخذ هذا احلراك أشكاالً كثرية، فالبائع اليهودي . عالية من التصنيع البالد اليت حقق سكاا دخالً عالياً ومعدالت

لتحقيق بعض  عمل يف هذه املهنة كعمل مؤقت، وكذا العامل الذي كان يعمل يف املصنع بشكل غري ائي املتجول الذي
الطبقية، هؤالء كانوا يشترون حمالَّ ثابتة  ذلك الذي مل يكن قانعاً بوضعه بسبب جذورهاألرباح ألنه مضطر إىل ذلك، و

صغري أو يتجهون إىل الصناعة مستخدمني مهارات املهاجرين اليهود من  ويتحولون إما إىل صاحب عمل ثابت أو تاجر
أصلي يرسلون إليه   غري مرتبطني بأي وطنوقد جنح اليهود يف كلتا الوظيفتني ألم. املواد اخلام احمللية أوربا لتصنيع

أدى إىل اتساع حجم مشروعام التجارية  أرباحهم، بل كانوا يعيدون استثمار األرباح اليت حيققوا، وهو ما
  .والصناعية

 

كر الس ، تركَّز اليهود يف صناعة تكرير1884فمنذ عام . اليهودية إىل الصناعة يف فترة مبكرة اجته أعضاء اجلماعات
ويالحظ أن هذه . وأجهزة التكييف ومعامل التبغ واخلشب والكيماويات والزيوت والعطور ومصانع التغليف والنظارات

صناعات قريبة من املستهلك، على عكس الصناعات الثقيلة األولية  الصناعات مجيعاً صناعات استهالكية وصفت بأا
. للمهاجرين اليهود وال شك يف أن هذا يعود إىل املرياث االقتصادي. )املرحلة النهائية(االستهالك  البعيدة عن مرحلة

وقد تطور كل هذا بتزايد . عملوا كمديرين ومهندسني وقد عمل اليهود أيضاً منذ فترة مبكرة بالتصدير واالسترياد، كما
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 نوا يعملون، يفمن أعضاء اجلماعات اليهودية يف األرجنتني كا% 37جند أن  معدالت التصنيع والعلمنة، حىت

وقد (النسبة القومية  كمديرين، وهي نسبة أعلى من% 10يف الصناعة، و% 22السبعينيات، يف قطاع التجارة، و
يف القطاع املايل % 22.5مقابل % 50بأعمال جتارية  اختلفت النسبة قليالً يف الثمانينيات إذ بلغ عدد الذين يقومون

. من أصحاب األعمال منهم% 27عجزة االقتصادية يف السبعينيات، جند أن امل ويف الربازيل، بعد). وقطاع اخلدمات

استغرقت وقتاً طويالً نسبياً،  ولكن هذه العملية. أبناء املهاجرين من العمال وصغار التجار حراكاً اجتماعياً وقد حقق
مريكا الالتينية، فقد حققوا معدل أما يف أ. أي أفراداً يف النخبة فأحفاد املهاجرين يف أمريكا الشمالية أصبحوا مهنني،

من واقع أن  ويتضح جناح أعضاء اجلماعة يف حتقيق قسط كبري من احلراك. أربعة أجيال بدالً من ثالثة احلراك نفسه يف
  .املهن وقطاع اخلدمات أقل من تركزها يف التجارة أعداداً متزايدة من الشباب اليهود تتلقى تعليماً جامعياً وتتركز يف

 

مالية وسيطة إىل  بأا تربجز اجلماعات اليهودية يف أمريكا الالتينية، وحتوهلا من مجاعة وظيفية ن وصف هذه العمليةوميك
التينية للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة احلال على  ولكن مثة خصوصية. مجاعة تنخرط يف سلك الطبقة الوسطى الالتينية

 يتحول العامل اليهودي يف الواليات املتحدة إىل عضو يف الطبقة الوسطى، أنهحينما  فيالحظ،. أعضاء اجلماعة اليهودية

وسطى حمدودة وضعيفة حمصورة  أما يف أمريكا الالتينية، فإنه ينخرط يف سلك طبقة. ينخرط يف سلك طبقة وسطى قوية
) القطط السمان(اعات الثرية ولذا، فهم يصبحون جزءاً من اجلم .بني األرستقراطية ومجاهري الفالحني والعمال املعدمني

الطبقي يؤدي  وهذا االستقطاب. تتسم بوجود هوة اجتماعية واقتصادية بينها وبني اجلماهري الفقرية يف البالد النامية اليت
أعضاء الطبقة الوسطى املعادية للكنيسة داخل  وقد حتالف. إىل ظاهرة العنف يف النشاط السياسي وخيلق مشكالت أمنية

 .طريقهم العلمانية مع أعضاء اجلماعات اليهودية الذين شقوا اسونية وغريها من املؤسساتاحملافل امل

 

  توطين أعضاء الجماعات اليهودية في األرجنتين

Settlement of the Members  of the Jewish Communities  in Argentina  

عدة آالف من اليهود يف  يام البارون هريش بتوطنيأمريكا الالتينية بتجربة يهودية يف االستيطان الزراعي هي ق ترتبط
وتوجيهه إىل بقعة أخرى يف العامل، حيث ميكن  األرجنتني ضمن حماولته حتويل الفائض البشري اليهودي عن أوربا

وقد ارتبطت اإلنتاجية . إىل عناصر إنتاجية نافعة) كما كان يقال آنذاك) حتويلهم من عناصر طفيلية هامشية ضارة
ومنهم (اجلماعات اليهودية  ألا كانت كذلك يف التراث الشعيب والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء اعةبالزر

اليت قامت ) إيكا(التوطني من أمهها رابطة االستيطان اليهودي  وقد أشرفت عدة وكاالت يهودية على عملية). الصهاينة
الزراعة   وبوليفيا، وهي دول كانت حتتاج إىل مهاجرين للعمل يفاألرجنتني ومجهورية الدومينكان بتوطني اليهود يف

وكانت نسبة اليهود الذين . مرحية حيث كانت تتوافر فيها أراض زراعية تعطَى للوافدين اجلدد بتسهيالت ائتمانية
ود من يه% 4.2من يهود بولندا، و% 4.3: الثانية، هي ، أي قبل احلرب العاملية1935يعملون بالزراعة عام 
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 وكانت. من يهود األرجنتني، وكانت هذه أعلى نسبة يف العامل% 5.8الواليات املتحدة، و من يهود% 2.2روسيا، و

حىت أنه مل يزد يف  ، ولكن العدد اخنفض وتضاءل1920عام % 22النسبة قبل ذلك أعلى كثرياً، فقد وصلت إىل 
تبقى من التجربة هو آثارها وبعض الظواهر  ن كل ماوالواقع أن العدد آخذ يف التضاؤل حىت أ%. 2الستينيات على 

ويعود فشل التجربة يف األرجنتني إىل عدة . اليهودي يف هذه املستوطنات اليت تتسم بالطرافة مثل ظاهرة الكاوبوي
يات وال بأية حرك »التاريخ اليهودي«حبركيات اتمع األرجنتيين وخصوصيته وال عالقة هلا مبا يسمى  أسباب مرتبطة

  :األزلية اليت تنفر  كما يقول العنصريون  من الزراعة اجتماعية مقصورة على أعضاء اجلماعة اليهودية وال بطبيعة اليهود

 

بتوطني  التوطينية اليهودية هيئات غري حكومية ليست هلا صالحيات كافية، كما أا كانت تقوم  كانت اهليئات 1
تكن مهتمة كثرياً باألوضاع احمللية، وكانت  مر الذي كان يعين أن هذه اهليئات ملاليهود يف أي مكان متاح يف العامل، األ

 املادية واخلارجية الظاهرة دون اعتبار كبري لألبعاد الثقافية الكامنة الداخلية تدرس الظروف الصاحلة للتوطني من الناحية

الثقافية احمللية وبظروف يهود شرق  اً بالظروفوقد كانت هذه الوكاالت جاهلة متام. اخلاصة جبماعة املهاجرين اليهود
  .اليهود يف أمريكا الالتينية أوربا وبالتوترات اليت ميكن أن تنجم عن توطني

 

وهؤالء كانوا يرون أن اهلدف من نشاطهم التوطيين ليس إنقاذ . املندجمون  كان يهيمن على هذه اهليئات يهود فرنسا 2
وقد بذلوا جهوداً . كامالً عام متاماً كما اندجموا هم يف جمتمعهم الفرنسي اندماجاًوإمنا دجمهم يف جمتم اليهود وحسب

احتقاراً عميقاً ليهود اليديشية من شرق أوربا وثقافة الشتتل  وهم، إىل جانب هذا، كانوا يكنون. متطرفة يف هذا املضمار
تعليمي خاص  د قاومت هذه اهليئات فكرة إنشاء نظاموق. يرون أا ثقافة ال تستحق احلفاظ عليها ولذا، كانوا. املتدنية

هذا النظام التعليمي، بسبب طبيعته املختلطة،  باليهود، خشية أن حيافظوا على هويتهم اليديشية الشرق أوربية مع أن مثل
م أرجنتينية ويهودية شرق أوربية، يشكل عادةً وسيلة مهمة من وسائل التأقل حيث يتضمن مقررات دراسية خمتلطة

  .والدمج

 

مصريهم، وهو ما زاد تفاقم كثري من   هذه اهليئات مل تشرك املهاجرين يف صنع القرارت اخلاصة م واليت حتدد 3
  .املشاكل

 

وليس يف الضياع  («minifundia ميين فونديا«: باألسبانية(يف ضياع صغرية   مت توطني املهاجرين اليهود 4
لديها إمكانات مالية  ذلك ألن املؤسسات اليهودية التوطينية مل يكن («latifundia التيفونديا«: باألسبانية) الكبرية
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ومع . بروزاً أو تركزاً غري عادي يف أي من املناطق لشراء ضياع كبرية، كما أا كانت ترى ضرورة أال حيقق اليهود
  هكتار، اشتراها املستوطنونميلكون ضياعاً أصغرها حجماً تصل إىل مثانية آالف هذا، يوجد اآلن مزارعون يهود

تعويضات أملانية لشراء ضياع  الناجحون الذين راكموا بعض الثروات، كما أن بعض اليهود استخدم ما حصل عليه من
  .ضياعاً كبرية الكتساب قدر من املكانة واهليبة وأخرياً، هناك أعضاء الطبقة الوسطى الذين اشتروا. كبرية

 

والتجارة، وهو  اضي إىل قيام كثري من املستوطنني ببيع أرضهم واستثمار النقود يف الصناعةاألر  أدى ارتفاع أسعار 5
  .أمر كان يسرياً بالنسبة هلم بسبب املرياث االقتصادي

 

دعم أبناء املستوطنني  كانت املؤسسات التوطينية تتكفل بتوطني املهاجرين اجلدد وحسب وكانت ترفض املسامهة يف  6
أمام أبناء املستوطنني من مفر من أن يعملوا أقناناً أو  ولذا، مل يكن. ض الالزمة لالستمرار يف الزراعةوتزويدهم باألر

  .إىل املدينة فالحني باألجر أو يهاجروا

 

اليهودية مل تكن من أجود األراضي الزراعية، ورمبا يعود هذا   من املُالحظ أن كثرياً من األراضي اليت اشترا اهليئات 7
  .القائمني على هذه اهليئات  انعدام خربةإىل

 

إىل صعوبة احلفاظ على احلياة اليهودية اجلماعية اليت تتركز حول املعبد   أدى صغر حجم الضياع وتفرقها وتباعدها 8
  .الشرعي واملدرسة الدينية واملدفن والطعام

 

هاجرة بسبب أصوهلم احلضارية يف شرق أوربا ألعضاء اجلماعات اليهودية امل  كان للمدن جاذبية خاصة بالنسبة 9
اليهودية واليت مل توفرها  وكذلك وجد اليهود يف املدينة تلك املؤسسات اليهودية الالزمة حليام. بالزراعة وعدم خربم

من أساساً مجاعة حضرية هلا طموحات حضرية مثل الرغبة يف األ كما أن أعضاء اجلماعة كانوا. هلم اهليئات التوطينية
الواسعة،  الوظيفي، كما كان هلا أسلوب حياة يركز على اإلجناز يف جمال التعليم ذي اآلفاق االقتصادي وحتقيق احلراك

  .ريفية وهي أمور كان ميكن حتقيق بعضها يف سياق حضري وال ميكن حتقيقها يف بيئة
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اري الشرق أوريب لليهود، ومرياثهم احلض  إىل جانب العناصر السابقة اخلاصة باملؤسسات اليهودية والتكوين 10
األرجنتيين نفسه من بينها أن القطاع الزراعي يف األرجنتني والعامل بأسره كان  االقتصادي، هناك عناصر خاصة باتمع

وكان . وامليكنة الزراعية يفقد شكله التقليدي ويصبح جزءاً من النظام الرأمسايل العاملي واالقتصادي النقدي قد بدأ
  .جمال للمزارع الصغرية ع الزراعي، كذلك، آخذاً يف االنكماش أو مل يعد فيهالقطا

 

اليت اشتغلت بالزراعة كما مل تغير نظام ملكية األرض بشكل   مل تدعم احلكومة األرجنتينية مجاعات املهاجرين 11
  .وغريها شار الزراعي من مدارستقم احلكومات كذلك بتوفري البنية التحتية الالزمة لالنت يتيحها للمهاجرين، ومل

 

تساقط كثري من املستوطنات غري اليهودية  لكل هذا، تساقط االستيطان الزراعي اليهودي يف األرجنتني متاماً كما
وبذا، أصبحت املستوطنات جمرد حمطات استراحة للمهاجرين تكيفوا أثناءها  .ونزحت أعداد كبرية متجهة إىل الصناعات

  .يف املدن ة م واصطبغوا بالصبغة األرجنتينية وأصبحوا مهيئني بشكل أفضل لالستقراراحمليط مع احلضارة

 

  عالقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا الالتينية بالنخب الحاكمة

Relationship between Members  of the Jewish Communities  and the Ruling Elites  
in Latin America  

نقرر  ولكننا حينما. إىل أن أعضاء اجلماعات اليهودية بدأوا يصبحون أعضاء يف الطبقة الوسطى خل السابقأشرنا يف املد
الوظيفية املالية، فهم طبقة وسطى  ذلك فنحن نفعل ذلك مع كثري من التحفظ ألم احتفظوا بالكثري من مالمح اجلماعة

سط العمر، ولكنهم ليسوا كذلك من ناحية التوزع الوظيفي ومتو من ناحية الدخل واملقاييس اخلارجية ومنط االستهالك
تقوم بدور  فالطبقة الوسطى توجد بني النخبة احلاكمة واجلماهري، وهي. العالقة مع النخبة احلاكمة واملهين أو من ناحية

تمع وال تتواجد الوسطى جزءاً عضوياً من ا وهذا يتطلب عالقة قوية مع النخبة واجلماهري وأن تكون الطبقة. الوسيط
فقد حققوا وضعاً اقتصادياً متميزاً، ولكنه كان . أعضاء اجلماعات اليهودية يف مسامه وحسب، وهو األمر الذي مل حيققه

وهذا وضع . يترجم إىل مكانة سياسية الواقع متميزاً لتركزهم يف قطاعات بعينها دون غريها، كما أن متيزهم هذا مل يف
الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ترجم نفسه إىل مكانة رفيعة وهيبة  ا عن وضع يهود الواليات املتحدةخمتلف إىل حد م

التقاليد العريقة  هذه الظاهرة، جيب اإلشارة إىل أن االنضمام إىل النخبة أمر صعب يف اتمعات ذات ولتفسري. وقوة
كما أن وضع النخبة داخل . الالتيين بشكل واضح اتمعوهذه عناصر يتسم ا . واالمتداد التارخيي واهلوية الواضحة

 الكاثوليكية، وملكية األراضي، واألصل: يستند إىل ثالثة عناصر أساسية، هي هذا اتمع، وطريقة االنضمام إليها،

 اليهود مسيحيني، وخصوصاً أن ارتباط وهي مجيعاً أصول تستبعد اليهود باعتبارهم مهاجرين وغري. األرستقراطي العريق
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زاد قوة الطرد ) وهو ارتباط تؤكده حقيقة وضع اليهود(الوجدان الالتيين  بالتجارة يف الوجدان الغريب املسيحي مث يف
كانت تتسم  وحينما ظهرت خنب جديدة يف اتمع، مثل القوات املسلحة، فإن عملية االنضمام إليها .خارج النخبة

ومل يؤد ظهور خنب معارضة . املسلحة نسبة ال تذكَر بة الضباط اليهود يف القواتولذا، جند أن نس. مبعايري تستبعد اليهود
 إىل ضم بعض أعضاء اجلماعات اليهودية، بل أدى إىل مزيد من االستبعاد هلم نظراً ألن حديثة، مثل القوميني واليساريني،

ومن . الالتيين الكاثوليكي التراثهذه احلركات ذات بعد حملي وتؤكد اخلصوصية، وهو ما كان يعين تأكيد رموز 
واليسارية، اعتماد أعضاء اجلماعة على الواليات املتحدة،  العناصر األخرى اليت باعدت بينهم وبني القوى القومية

هذا ). الالتينية رجل أمريكا القبيح يف أمريكا(الالتيين باليانكي، وارتباطهم مؤخراً بإسرائيل  وارتباط اليهود يف الذهن
  .اليسار لرغم من وجود أعداد كبرية من الشباب األرجنتيين يف صفوفعلى ا

 

أمريكا الالتينية وصغرية بالنسبة إىل عدد السكان  واجلماعة اليهودية، إىل جانب هذا، صغرية يف حد ذاا يف كل بالد
قطاعات  تبعادهم منكما أن تركُّزهم يف مهن وقطاعات اقتصادية معينة يعين اس. بينها وهي مجاعات منقسمة فيما

الغرية بني أعضاء األغلبية الذين يتركزون  أخرى، األمر الذي يعين انعدام تأثريهم فيها كما يعين ظهور شكل من أشكال
ويعين هذا التركز أيضاً أم غري ممثَّلني يف كل الطبقات ويف مؤسسات . بكثرة يف القطاعات اليت يتواجد فيها اليهود

يلعبوا دور الطبقة الوسطى   األمهية مثل احتادات العمال واملزارعني، ومن مث فال ميكنهم أناجتماعية عظيمة سياسة
  .العضوية

 

ولكن صغر حجمهم، وانقسامهم إىل مجاعات . ضاغطاً من خالل االنتخابات وكان من املمكن أن يلعب اليهود دوراً
يف أمريكا الالتينية  وعلى أية حال، فإن الدميوقراطية. اًاالندماج العالية بينهم، جعلت ذلك أمراً عسري خمتلفة، ومعدالت

القوات املسلحة بانقالباا املتكررة واحلركات  ليست ذات مؤسسات راسخة، ذلك ألن مجاعات الضغط األخرى مثل
  .أمهيتها اليسارية جتعلها تفقد كثرياً من

 

اليهود داخل النخبة بسبب انقسام اجلماعات  ثلومثة سبب أخري هو عدم ظهور شخصيات يهودية قيادية ميكنها أن مت
الواعية ويتها إىل إسرائيل، وهجرة العناصر الشابة اليت تطمح إىل مستوى أعلى  اليهودية، وبسبب هجرة العناصر الشابة

  .احلراك االجتماعي إىل الواليات املتحدة من
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ل بالتجارة والصناعة، كان حمكوماً عليه باهلالك إما األول من اليهود، الذي اشتغ ويذهب بعض الدارسني إىل أن اجليل
أما اجليل . املعادية للمشروع اخلاص يد اليمني املرتبط بالقيم اإلقطاعية وإما على يد اليسار الذي يعبر عن القوى على

ومن . هنية اإلداريةالتعليم اجلامعي، فهو مركز أساساً يف األعمال امل اجلديد من الشباب اليهودي، الذي يقبل حبماس على
بل إن . معدالت التحديث والعلمنة اتمع الالتيين اجلديد حيتاج إىل خدمام اليت ستتزايد احلاجة إليها مع تزايد مث، فإن

االجتماعي واالنضمام إىل النخبة، وهو األمر الذي مل حيققوه من خالل  النظم اليسارية قد تتيح أمامهم فرص احلراك
وذهبت إحدى . األرجنتني وقد بدأ يظهر فعالً يهود بني أعضاء النخبة احلاكمة يف. ارة أو الصناعةبالتج اشتغاهلم

األمر كذلك، لكن من املمكن أن يكون هؤالء قد انضموا  ورمبا يكون. الدراسات إىل أن ثلثي يهود الربازيل من النخبة
 ورمبا سمح هلم بذلك بعد أن أصبحوا جزءاً ال. هااحلاكمة حبسب شروط هذه النخبة نفس إىل أعضاء النخبة أو الطبقة

أعضاء اجلماعات اليهودية تتناقص  وعلى أية حال، فمع تزايد معدالت اندماج. يتجزأ من اتمع الالتيين بثقافته ورؤيته
يف أمريكا اليهود دوراً يهودياً مستقال داخل النخب احلاكمة  وميكن القول بأنه ليس من املتوقع أن يلعب. أعدادهم

  .هو احلال يف الواليات املتحدة الالتينية متاماً كما

 

 منظورمقارن : الجماعات اليهودية في كل من أمريكا الالتينية والواليات المتحدة

The Jewish Communities  in Latin America and the United States: Comparative 
Perspective  

اإلسرائيلي، فهي مجاعات  ت اليهودية يف أمريكا الالتينية من منظور الصراع العريبأمهية خاصة للجماعا ال توجد أية
أو مجاعة ضغط داخل اتمع » لويب«وهي ال تشكل . الصهيونية ضئيلة العدد ال اجر منها أعداد مهمة إىل الدولة

منظور دراسة  مع هذا، يف غاية األمهية منولكنها، . إىل النقصان السريع، بل رمبا إىل االختفاء الالتيين، كما أا متجهة
وتتزايد أمهيتها حني . وحركيات اندماج أعضائها اجلماعات اليهودية يف العامل وحماولة حتديد مساا وعزلتها وبنيتها

 العامل، أي يهود الواليات املتحدة، فهما عينتان جيدتان للمقارنة إذ أن مجاعات نقارا بأهم اجلماعات اليهودية يف

ستبني لنا بعض حركيات اندماج  املهاجرين اليت اجتهت إىل الواليات املتحدة وتلك اليت استقرت يف أمريكا الالتينية
نقول إن مصدر االختالف بني يهود الواليات املتحدة ويهود  وميكننا أن. اليهود وانعزاهلم وطريقة تشكيل هويتهم

اجلماعات اليهودية  وهذا، بدوره، سيبني أن فهم. ألغلبية أو اتمع اجلديداتمع املضيف أو جمتمع ا أمريكا الالتينية هو
يوجد فيها أعضاء اجلماعات اليهودية وال يتم بالعودة  يقتضي العودة إىل حركيات اتمعات والتشكيالت احلضارية اليت

العميق  هذا التنوع اهلائل وعدم التجانسالذي ال ميكنه أن يفسر » التاريخ اليهودي«يسمى  إىل هذا الشيء الومهي الذي
. يف الواليات املتحدة من جهة أخرى بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف أمريكا الالتينية من جهة ووحدا وجتانسها

  :املستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي على النحو التايل وميكن رؤية مصادر االختالف بني اجلماعتني على
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كيان سياسي ضخم  أهم نقاط االختالف بني الواليات املتحدة وأمريكا الالتينية أن الواليات املتحدة ت رمبا كان 1
ويقال إن هذا . انقسمت إىل عدة دويالت ودول موحد حتكمه دولة قومية قوية واحدة على عكس أمريكا الالتينية اليت

 ت تطوير شبكة مواصالت ضخمة وبنية حتتية موحدة أمراًالشمالية املنبسطة اليت جعل االنقسام يعود إىل طبيعة أمريكا

أدت إىل ظهور دول خمتلفة  سهالً، على عكس أمريكا الالتينية اليت تقسمها سالسل اجلبال الضخمة الشاهقة اليت
كما أن التراث الربوتستانيت يف الواليات . حدة وشبكات مواصالت مستقلة تستجيب الحتياجات كل منطقة على

قومية يف وقت مبكر، ذلك ألن الربوتستانتية ال تدين بوالء لكنيسة عاملية تضم  دة شجع بكل تأكيد على قيام دولةاملتح
الرأمسالية والربوتستانتية، على  كما أن مثة ارتباطاً اختيارياً بني. البشر بل تعبر عن نفسها من خالل كنيسة قومية كل

الكاثوليكي ذي الرتعة العاملية والذي خيلق توتراً بني الرتعة القومية  س التراثوهذا على عك. النحو الذي أشار إليه فيرب
  .الدينية إذ تعبر الرتعة الدينية عن نفسها خارج احلدود القومية والرتعة

 

ق وأمركتهم، وذلك عن طري قيام الدولة القومية يف الواليات املتحدة إىل جناحها يف إعادة صياغة املهاجرين وقد أدى
التخلي عن مرياثهم الثقايف وعلى اكتساب اهلوية اجلديدة  نظام تعليمي حكومي جماين ساعد املهاجرين وأبناءهم على

يف الواليات  ومن املعروف مثالً أن األطفال. ولعبت املدارس احلكومية الليلية دوراً مهماً يف ذلك .برموزها ولغتها ومثلها
كما لعب التجنيد العسكري دوراً ال يقل أمهية يف  . للدولة قبل تعلُّم حروف اهلجاءاملتحدة كانوا يتعلمون ميني الوالء

كل هذا على عكس ما حدث يف أمريكا الالتينية حيث مل يتم تطوير نظام . اليهود عملية اندماج املهاجرين وضمن ذلك
اجليوش الوطنية، فقد حتولت  أما. وليكيةوحينما مت تأسيسه يف اية األمر، سادت فيه القيم الكاث. قومي متكامل تعليمي

اجليوش منفتحة على كل طبقات الشعب وأقلياته، مثل  ومل تكن هذه. بعد االستقالل إىل أدوات قمع يف يد السلطات
كانت ذات توجه كاثوليكي أرستقراطي أو زراعي، أي أن مؤسسات الدمج الوطين  القوات املسلحة األمريكية، وإمنا

وقد . يف اتمع  غائبة أو ضعيفة يف أمريكا الالتينية، األمر الذي ساعد على تشجيع عناصر التفتتكانت األساسية
مركزية تضم كل يهود أمريكا الالتينية إذ استقل  انعكس هذا الوضع على أعضاء اجلماعات اليهودية، فلم تنشأ منظمة

اخل نطاق الدولة الواحدة انقسمت إىل مجاعات بل إن كل جمموعة يهودية د .يهود كل دولة عن يهود الدول األخرى
  .احتفظت كل واحدة منها بسماا اإلثنية واحلضارية يهودية خمتلفة

 

األمريكي يستند  فالنظام السياسي. لالختالف فينصرف إىل النظام السياسي ويرتبط باملصدر السابق  أما املصدر الثاين 2
ثُل عصر االستنارة واإلعتاق وإىل مهنا فإنه رفض املاضي والتراث وركَّز على احلاضر  ثُل العقل والتجريب، ومنإىل م

 وميكن النظر إىل الواليات املتحدة ككل. واحلواس) املادي النفعي(الوحيد هو العقل  واملستقبل ووجد أن مصدر املعرفة

دون أية أعباء تارخيية،  (tabula rasa تابيوال رازا: بالالتينية(باعتبارها جتربة تبدأ من نقطة الصفر، صفحة بيضاء 
األخرى أن تبدأ حياا اجلديدة من نقطة الصفر االفتراضية  وهو األمر الذي يناسب اجلماعات البشرية اليت تريد هي
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 تسوده مثُل الدميوقراطية واملساواة حيث يتم انتقال السلطة فيه بشكل سلمي عن طريق واتمع األمريكي. هذه

الطبيعي وبأن اإلله قيمة شخصية  تسوده مثُل علمانية حيث يؤمن اإلنسان بأن العامل خاضع للقانوناالنتخابات، كما 
ولذا، . النطاق احملدود نفسه، أي من خالل القانون الطبيعي بالطريقة نفسها وداخل) إن وجد(حمضة يكشف عن نفسه 

الكهنوت  ساين، ويقوم بفصل الدين عن الدولة، ويعاديتكون املُثُل الدينية هي حمدد السلوك اإلن فهذا اتمع يرفض أن
وعلمانية . املعصية والتوبة واخلالص لكن هذه الرؤية ال تعطي اليهودي مركزية خاصة يف الكون أو يف دورة. والكهنة

عاد إليها دون حروب دينية، أي أا معطَى وبعد أساسي من أب الواليات املتحدة، عالوة على كل هذا، مت التوصل
  .احلديثة احلضارة األمريكية

 

جمتمعات مل تقبل مثُل عصر التنوير بل مت تأسيسها على  ويقف هذا الوضع خمالفاً ملا يف جمتمعات أمريكا الالتينية، فهي
 كما أن دول. ومارست حماكم التفتيش نشاطها يف هذا العامل اجلديد. وملكية وكاثوليكية أسس إقطاعية أو شبه إقطاعية

  .كا الالتينية ترى نفسها استمراراً للماضي األوريب الكاثوليكيأمري

 

اإلسبانية اليت كانت  نشبت ثورات االستقالل والتحرر الوطين بعد ذلك، متت هذه الثورة بقيادة طبقة الكريول وحينما
يف أوربا،  عد أن اختفت متاماًسادت املُثُل اإلقطاعية حىت ب ولذا،. تؤمن بالقيم القدمية نفسها ومل تتقبل مثُل عصر العقل

القدمي  الرمزية نفسها اليت كان حيتلها كغريب يف أوربا يف خالل العصور الوسطى، وظل التراث وظلت لليهودي املكانة
قوياً للغاية على املستوى الثقايف، فقد لعبت  وحىت حينما أُعلن فصل الدين عن الدولة، ظل البعد الكاثوليكي. مسيطراً
  .القومية كما لعبت بعد ذلك دوراً قوياً يف احلركات اليسارية كية دوراً قوياً يف احلركاتالكاثولي

 

ولذا، . تارخيية القول بأن جمتمع الواليات املتحدة جمتمع منفتح جديد ال ينوء بثقل أي تراث أو ذاكرة وهكذا، ميكن
ضغط داخل النظام طاملا أا قبلت قيم وقوانني  اتكان متاحاً جلماعات املهاجرين فيه، ومنهم اليهود، أن تكون مجاع

بل أمكنها أيضاً دخول النخبة، وهو األمر الذي مل . قراراته من خالل االنتخابات اللعبة اخلاصة به، وأن تؤثر فيه ويف
اماً بالنسبة ظاهرة فريدة مت وكانت الواليات املتحدة تشكل. حتقيقه يف جمتمعات أمريكا الالتينية املغلقة بدوم يتيسر

خاصة إلعتاقهم، فمثُل اإلعتاق واالستنارة كانت سائدة قبل  ألعضاء اجلماعات اليهودية فهي مل تصدر أية تشريعات
املتحدة هي  ومن مث، كانت الواليات. ولذا، فإم مل حياربوا قط من أجل استصدار أية تشريعات .وصوهلم بأعداد كبرية

إليها، فهي وطن قومي ثان ورمبا أول  لإلشارة» منفى«، ومل تستخدم قط كلمة اجلولدن مدينا، أي البلد الذهيب
 .اليهودية للمهاجرين من أعضاء اجلماعات
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املهاجرة اليت أسست كال اتمعني، فاملهاجرون إىل أمريكا   ومما دعم نقطيت االختالف السابقة نوعية املادة البشرية 3
أن   أوربا قد خاضت حركة اإلصالح الديين والثورة التجارية والصناعية، وبعدبعد أن كانت الشمالية هاجروا إليها

اليت ) البيوريتان(الربوتستانتية املتطرفة  كما أم كانوا من العناصر. كانت احلروب الدينية قد أضعفت هيبة الكنيسة متاماً
  .على أسس جديدة  رفضت جمتمعاا وأتت لتأسيس جمتمع جديد

 

بدأت جتربة االستيطان فيها داخل إطار كاثوليكي إقطاعي،   النقيض من جمتمعات أمريكا الالتينية اليتويقف هذا على
أو الربتغايل،  وانتقل إىل اتمع هرم القيم السائد يف اتمع اإلسباين. اإلسباين أو الربتغايل ومتت حتت رعاية التاج

الذين قاموا بتأسيس جمتمعات أمريكا الالتينية مل   كما أن املهاجرين.وكانت العناصر املهاجرة مضطرة إىل قبول هذا اهلرم
اليت  اتمع اإلسباين أو الربتغايل الكاثوليكي، وإمنا كانوا من العناصر األرستقراطية يكونوا من العناصر اليت رفضت

 قوانني املرياث اإلقطاعي بسبب رفضها هذا اتمع، أو بتعبري أدق من العناصر اليت فشلت يف حتقيق احلراك داخله
وحينما بدأت موجات اهلجرة . درجة أعلى من االنتماء إليه فحاولت أن حتقق احلراك االجتماعي خارجه، وذلك لتحقيق

والتجانس،  وكل هذا كان يعين، بطبيعة احلال، مزيداً من االنغالق. دول كاثوليكية أساساً الضخمة، كان املهاجرون من
  .استبعاد اليهودوبالتايل مزيداً من 

 

اية األمر إىل  الواليات املتحدة، رغم أنه جمتمع يتباهى بالتعددية والتنوع واالنفتاح، يؤدي يف  والواقع أن جمتمع 4
واحدة، فهذا اتمع تسوده أسطورة علمانية واحدة،  طمس معامل اهلويات املختلفة ودجمها يف هوية علمانية دميوقراطية

عقالين يسمح للجميع باالنتماء شريطة أن يتخلوا عن خصوصيتهم، أي عن القسط  عي علماينومعيار قبول اجتما
اتمع ليس  فما يسود. وكلما ازداد ختليهم عن هويتهم ازدادت أمامهم فرص احلراك اجلتماعي. هويتهم األكرب من

وقد ترمجت هذه . »األمركة«يسمى وهذا ما  تنوعية حقة وإمنا وحدة عقالنية علمانية عميقة وتنوعية إثنية سطحية،
اإلجنليزية،  تفترض إنساناً أمريكياً علمانياً دميوقراطياً ذا ثقافة بروتستانتية يتحدث األفكار إىل فكرة بوتقة الصهر اليت

 أن يتأقلم املهاجر متاماً وينسى هويته وهي فكرة سادت يف اتمع األمريكي حىت منتصف الستينيات حيث كان يفترض

ومن هنا، كانت هناك مشكلة السود الذين مل يكن بوسعهم تغيري لون  .ليصبح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً أيضاً
أحادية، إذ  احنسرت أسطورة بوتقة الصهر، حلّت حملها أسطورة أكثر تركيباً وإن كانت ال تقل عنها وحينما. جلدهم

العامة مادام ذلك ال يتعارض مع الوالء  يف احلياة اخلاصة أو حىتأصبح باإلمكان االحتفاظ باملرياث اإلثين القدمي 
وهكذا، تعامل اإلثنية نفسها معاملة الدين، أي يتم ). العلمانيون ذلك املطلق الذي يلتف حوله(األساسي للدولة 
يصلح أن يكون  مها الكما أصبح الدين من املسائل اخلاصة بالضمري، لكن كال. دامت أمراً خاصاً متاماً االعتراف ا ما

). املواطن املدنية هي وحدها األساس واإلطار والدليل فأخالق(دليالً أو أساساً أو إطاراً لسلوك اإلنسان يف احلياة العامة 

وعلى أية حال، ال . طمس كل اهلويات واخلصوصيات لتحل حملها هوية قومية واحدة وكل هذا يعين، يف واقع األمر،
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العامة واملهمة، وقد كان  ية املوحدة أن متارس نشاطها كامالً إال بالسيطرة على معظم أشكال احلياةالدولة القوم تستطيع
اليهودية هذا الوضع مناسباً، وكانوا من األقليات األوىل  ووجد أعضاء اجلماعة. هذا جوهر وصميم املشروع القومي

عناصر إثنية  ذلك تقبلوا أسطورة االندماج املعدلة اليت تقبلوتقبلوا أسطورة بوتقة الصهر مث بعد  اليت متت أمركتها متاماً،
نظراً الختالفهم » اليهود اجلدد«مصطلح  شريطة أن تكون سطحية، فأصبحوا أمريكيني يهوداً وهم الذين نطلق عليهم

  .اجلوهري عن يهود أوربا وبقية العامل

 

. أسطورا القومية كاثوليكية تستبعد اليهود  ال تزالويقف هذا على الطرف النقيض من جمتمعات أمريكا الالتينية اليت

الذي ال يتاح للغرباء أن يضربوا ) اهلندي(وجدت التشكيل احلضاري احمللي  وحينما جاءت مجاعات املهاجرين اليهود،
 كلٌّ على وجنم عن ذلك انكفاء املهاجرين،. كما وجدت التشكيل احلضاري الكاثوليكي الذي ينبذها جبذورهم فيه،

ظلت هناك هويات يهودية من ناحية، وهوية  هويته اليت أتى ا، فتشبث ا وعمقها، ومل تظهر هوية يهودية التينية إذ
وإذا بدأت تظهر، مع . إىل زيادة االنقسامات بني اجلماعات اليهودية املختلفة التينية من ناحية أخرى، األمر الذي أدى

اليهودية، فإا ستكون يف واقع  علمنة يف أمريكا الالتينية، مثل هذه اهلوية الالتينيةمعدالت التحديث والترشيد وال تزايد
  .اليهودي سطحياً للغاية، رمبا أكثر سطحية من إثنية يهود أمريكا األمر هوية التينية وحسب، إذ سيظل البعد اإلثين

 

أسسته من البداية عناصر  مع الواليات املتحدةانتقلنا إىل اال االقتصادي واالجتماعي، فإننا جند أن جمت  وإذا 5
وترى أن قيم التنافس ومراكمة الثروة قيم إجيابية، بل إن  بروتستانتية جتارية ترى أن التجارة أهم النشاطات اإلنسانية

ضعفت  د أنمث استمر النظر إىل التجارة واملنافسة باعتبارمها نشاطات إجيابية كرمية حىت بع .الثروة عالمة الرضا اإلهلي
يف اية األمر نشاطاً ضرورياً  مث أصبحت التجارة. املسيحية الربوتستانتية واختفت كمحدد أساسي للسلوك والرؤية

آليات التنافس والبقاء، أي أن النشاط التجاري متت علمنته متاماً وكذلك  حمايداً، ال تنتظمه أية قيم أخالقية وإمنا تنتظمه
  !اد أخالقية أو عاطفية غري عقالنية متخلفةوإخالؤه من أية أبع ترشيده

هو مصدر احترامه  نفسه بالنسبة إىل العمل اإلنساين، فاحلريف التقليدي يتوارث اخلربة من أسرته، وعمله ومت الشيء
. قيةوينتج سلعاً خاصة ترتبط بقيمه احلضارية واألخال وهو يتبع إيقاعاً خاصاً يتفق مع حياته ومتطلباا،. لنفسه وهويته

 ولذا، فهو. بعلمنة العمل اإلنساين وترشيده متاماً، أي وضعه داخل إيقاع مادي آيل هذا على عكس اتمع الذي يقوم

حمسوب وبطريقة رياضية آلية  فاملصنع مؤسسة مادية مت ترشيدها متاماً، كل ما فيها. يشكل بوتقة صهر حقيقية للبشر
عليه أن يصبح تابعاً لآللة بدالً من أن تصبح اآللة تابعة له،  ع اآليل، إذ جيبوالعامل الصناعي خيضع هلذا اإليقا. صارمة

 أنثى مثل قطعة الغيار متاماً، وال يهم إن كان العامل يهودياً أم مسيحياً، ذكراً أم بل جيب عليه أن يصبح
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فال يف كل أفرع الصناعة، ويف كل وقد استخدم األط ويف املراحل األوىل للتصنيع، كان ال يهم إن كان كبرياً أم صغرياً،
خصوصيات أو انتماءات يتمتع ا العامل أو يعاين منها، مادام يؤدي عمله اآليل  ومل يكن يهم أية. األعمال املمكنة

املصنع يقوم بعلمنة  حركته، يف حضوره وانصرافه وإيقاع جسده وحياته، مبا يتفق مع حركة املصنع، أي أن ويضبط
حبيث ال توجد فيه أسرار وال إبداع ) اإلنسانية نفسها وضمن ذلك القيمة(اماً ويفصله عن كل قيمة العمل اإلنساين مت

اخللية  عرف ماكس فيرب الترشيد الكامل بأنه حتويل العامل إىل حالة املصنع، فاملصنع هو ولقد. وال حركات غري حمسوبة
وهذان ! البشر إىل جمرد مادة بشرية تنتج طاقة لذي يتحول فيهاملثلى أو النموذج األساسي يف اتمع الصناعي العلماين ا

سامها بشكل عميق يف دمج املهاجرين ) والعمل اإلنساين يف اتمع األمريكي علمنة كل من النشاط التجاري(العنصران 
اد املهاجرين أعد وخصوصاً أن القطاعني التجاري والصناعي يف الواليات املتحدة من الضخامة حبيث استوعبا اليهود،

التجارة والصناعة مث املهن أسرع الطرق اليت متت  وقد كان االخنراط يف. القادمني وفتحا هلم أبواب احلراك االجتماعي
 واألمركة هي علمنة اليهود مع صبغهم بالصبغة األمريكية، أي دجمهم يف اتمع .ا أمركة يهود الواليات املتحدة

وسيطة إىل أعضاء يف الطبقة  ل اليهود من مجاعات اقتصادية هامشية ومجاعة وظيفيةالعلماين األمريكي حبيث حتو
االقتصادي السياسي؛ يستثمرون يف الصناعة، ويلعبون دوراً يف  الوسطى اليت تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من النظام

من  وقد بدأت أعداد متزايدة. ةوهلم صوت يعتد به يف االنتخابات، ويشكلون قوة ذاتية مهم تنظيم نقابات العمال،
مجاعات املهاجرين األخرى، وإن  أعضاء اجلماعة اليهودية يف االخنراط يف سلك النخبة، وهم يف هذا ال خيتلفون عن كل

وقد أصبح اندماج . األقليات استجابة لألمركة والعلمنة كانت درجة حراكهم أسرع باعتبار أم كانوا من أسرع
والسائدة وإمنا اندماج بنيوي  كامالً، فهو مل يعد اندماجاً مدنياً مبعىن تقبل القيم الثقافية املشتركة يةأعضاء اجلماعة اليهود

ذلك مؤسسة الزواج حيث أصبحت أعداد متزايدة من  مبعىن الدخول يف املؤسسات العامة واخلاصة كافة، وضمن
 ماعة اليهودية الذين ال يكترثون بالدين أيضاً، أي أن الرقعةيتزوجون من أعضاء اجل األمريكيني الذين ال يكترثون بالدين

  .العلمانية اجلديدة املشتركة هنا هي التخلي عن اهلوية الدينية وتقبل اآلخر داخل إطار اهلوية

 

 التجاري ظل موضع ازدراء يف حضارة ال تزال قيمها األساسية كل هذا خمتلف عما حدث يف أمريكا الالتينية؛ فالنشاط

متأخر  وقد بدأ التصنيع يف وقت. ظلت املنافسة ومراكمة الثروة حتمالن إحياءات سلبية مظلمة أرستقراطية إقطاعية، كما
مع هذا، ظلت املكانة يف اتمع  ولكن،. وحقق اليهود حراكاً اجتماعياً ال بأس به من خالل تزايد معدالت التصنيع

  .مثل احلسب والنسب وما شابه قليديةواالنتماء إىل النخبة يحددان مبعايري ت

 

. اليهودية يف الواليات املتحدة واجلماعات اليهودية يف أمريكا الالتينية لكل ما تقدم، ظهرت االختالفات بني اجلماعة

واحدة، ومن هنا نستخدم  الواليات املتحدة، بغض النظر عن أصوهلم اإلثنية والعرقية والدينية، أصبحوا مجاعة فيهود
الذين يتحدثون اليديشية، ) يف وليامزبرج(األرثوذكس  وتوجد جيوب هنا وهناك مثل اليهود. يغة املفرد لإلشارة إليهمص
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، »فُرجة» االمتصاصية الفائقة تتبدى يف حتويل مثل هؤالء إىل منظر يشاهده السياح، أي ولكن مقدرة اتمع األمريكي
وبنيوياً وتقبلهم اتمع على أساس تقبلهم الفكرة  ود يف جمتمعهم اندماجاً مدنياًوبالتايل ميشهم متاماً، وقد اندمج اليه

  .األساسية العلمانية الدميوقراطية

 

علمانية ميكنهم املشاركة فيها، إذ أن الفكرة السائدة كانت  أما يهود أمريكا الالتينية، فلم تطرح أمامهم أسطورة قومية
أدى إىل  ت القومية مل تصبغهم بصبغتها، فاستمروا ينتمون إىل هويام القدمية، وهو مااملؤسسا كما أن. تستبعدهم
أن اتمع املضيف عزل نفسه عنهم، فقاموا  ومل تكن هناك قنوات دميوقراطية ميكنهم التأثري من خالهلا، أي. انقسامهم

ات اليهودية األخرى، وظلوا مجاعة وظيفية مجاعة يهودية نفسها عن اجلماع ومن مث، عزلت كل. هم بعزل أنفسهم عنه
اليهودية جناحاً  وقد حقق أعضاء اجلماعة. يف دور اقتصادي حمدد ومستبعدة من النخبة احلاكمة وسيطة حمصورة

االستبعاد، فإن جمتمعات أمريكا الالتينية مل ترفض الزواج  ورغم كل هذا. اقتصادياً، ولكنهم مع هذا احتفظوا امشيتهم
األمر الذي  هنا جند أنه، مع تزايد عدد الشباب اليهودي يف اجلامعات، تتزايد نسبة الزواج، ومن. ختلط مع اليهودامل

  .ينتج عنه االنصهار الكامل وليس االندماج

 

 وتكتسب أن مثة منوذجاً تفسريياً واحداً وأساسياً، وهو أن كل مجاعة يهودية توجد داخل حميطها وكل هذه الفروق تبني

. بينما يهود أمريكا الالتينية كاثوليك وقد ذهب أحد الدارسني إىل القول بأن يهود أمريكا بروتستانت. هويتها منه

قبلوا  بالعلمانية، وقبلوا أن يتراجع الدين، وقبلوا قيم العملية واملرونة والربمجاتية، كما فيهود أمريكا الربوتستانت قد قبلوا
  .واحملافظة وأخرياً التجديدية هودية األرثوذكسية واكتسحتهم اليهودية اإلصالحيةباإلصالح الديين، فانكمشت الي

 

ترفض اإلصالح الديين، متاماً كما يرفض بعض أساقفة الكنيسة الكاثوليكية  أما يف أمريكا الالتينية، فال تزال احلاخامية
تشبيه هيمنة  ولقد مت. يسة روما نفسهاالالتينية أية إصالحات، ومن ذلك اإلصالحات اليت أدخلتها كن يف أمريكا

يدفن،بسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على عملية اخلالص  احلاخامية على املقربة اليهودية،وعلى قرار من يدفَن فيها ومن ال
  .الكنيسة اليت ال ميكن أن تتم خارج

 

د، بينما ال تزال الواليات املتحدة بالنسبة لليهو وهناك نقطة اختالف أخرى، وهي أن أمريكا الالتينية منطقة نزوح
 ولكن، ورغم هذا االختالف، فإن اهلجرة إىل إسرائيل من كلتا املنطقتني تكاد. األساسية بالنسبة إليهم نقطة اجلذب

إىل اهلجرة بعد حتقيقهم  تكون منعدمة، وإن كان ذلك ألسباب خمتلفة، فاليهود يف الواليات املتحدة ال حيتاجون
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فال يهاجرون إىل إسرائيل ألن الواليات املتحدة هي نقطة اجلذب  يشية املرتفعة، أما يهود أمريكا الالتينيةاملستويات املع
  .األساسية بالنسبة هلم

 

الالتينية، حيث يتضح هذا يف ظهور العقائد  ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن معدالت العلمنة آخذة يف االرتفاع يف أمريكا
 شبه الدينية اليت ال ختتلف بنيتها عن بنية الفكر العلماين، مثل املاسونية والبهائية الدينية والعقائدالعلمانية ذات الديباجات 

بالتايل معدالت العلمنة بني اجلماعات اليهودية  وكما هو متوقَّع، ترتفع. والربوبية، كما يالحظ تزايد انتشار الربوتستانتية
 كما أن النادي. فل املاسونية واملعابد البهائية ويظهر بينهم الفكر الربويباحملا وينضم أعضاؤها بأعداد متزايدة إىل

والواقع أن النادي . االنتشار اليهودي، وهو التعبري عن تزايد معدالت العلمنة واالنصراف عن الدين وشعائره، آخذ يف
يات املتحدة ألعضاء اجلماعة اليهودية ملا حققته الدولة يف الوال اليهودي حيقق ألعضاء اجلماعات اليهودية شيئاً مماثالً

ففي . علمنة هائلة بقشرة إثنية سطحية ال عالقة هلا بالدين أو هلا عالقة واهية بالدين وتضمر معدالت فيها، أي االحتفاظ
 ملزم، اإلثنية أو الدينية اليت ليس هلا مضمون أخالقي النادي اليهودي، سيجد يهود أمريكا الالتينية بعض الرموز اليهودية

اليهوديات (السباحة الضخمة وقاعة الديسكو والبالجات اليت جتلس فيها النساء  وإىل جوار ذلك سيجدون محامات
أسلوب حياة علمانية  وينخرط اليهود يف). على حد قول أحد احلاخامات(يرتدين مايوهات عصر ما بعد البكيين  )امساً

  .اجلنسيةكاملة مكرسة لالستهالك واحلرية اجلنسية وغري 

 

 مليون يف 2.5زاد عدد الربوتستانت من ) ولعل أهم جوانب هذه الظاهرة هو انتشار الربوتستانتية يف أمريكا الالتينية
من جمموع % 10 مليوناً يف الثمانينيات، وهو ما ميثل حوايل 40إىل   مليوناً يف الستينيات مث15الثالثينيات إىل 

 يف% 10يف شيلي، و% 17يف الربازيل، و% 25يف جواتيماال، و% 20النسبة إىل  السكان، وتصل هذه
يعين يف الوقت نفسه املزيد من تقبل  وهذا يعين تزايد النفوذ األمريكي والتعاطف مع الثقافة األمريكية، ولكنه). األرجنتني

  .اجلماعات اليهودية والدولة الصهيونية

 

املتطرف، أو األصويل أو احلريف، الذي يؤمن إمياناً  الالتينية هي من النوعوالواقع أن الربوتستانتية اليت تنتشر يف أمريكا 
 ولذا، تتنبأ الصحف اإلسرائيلية بأن هذا التعاطف قد. وبأن صهيون هي دولة إسرائيل حرفياً مبا جاء يف العهد القدمي

أعداد اليهود قمني بأن جيعل كل  اقصولكننا من ناحيتنا، نرى أن تن. يترجم نفسه إىل مزيد من التأييد للدولة الصهيونية
 .البعيد هذه الظواهر غري ذات موضوع يف املستقبل
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 األرجنتين 

Argentina  

  .»الالتينية أمريكا«: انظر

 

 البرازيل 

Brazil  

 .»الالتينية أمريكا«: انظر

 

 جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا : الباب الخامس عشر

 

  جنوب أفريقيا

South Africa  

دعتمع الذي تينتسبون إليه جمتمع استيطاين  احلقيقة األساسية بالنسبة ألعضاء اجلماعة اليهودية يف جنوب أفريقيا أن ا
هي اليت حتدد عالقة أعضاء اجلماعة مبجتمع األغلبية وبالعامل  مبين على الفصل بني األعراق والقوميات، فهذه احلقيقة

  .اخلارجي وبأنفسهم

 

الغربية األوىل، فقد كان أثرياء اليهود  عود أصول اجلماعات اليهودية يف جنوب أفريقيا إىل النشاطات االستيطانيةوت
وتظهر . 1652اهلند الشرقية اهلولندية اليت أسست املُستوطَن األبيض عام  السفارد يف هولندا من املسامهني يف شركة

الربوتستانت، فإن  ألن الشركة ال تسمح بتوطني أو توظيف غريو. يف سجالت املستوطنني األوائل أمساء يهودية
تنصروا حىت تتاح هلم فرصة االستيطان واحلراك  )من يهود اليديشية(االحتمال األكرب أم يهود من شرق أوربا 

اجلمهورية كما كانت تعرف ( حتت حكم اجلمهورية الباتافية 1803إال بعد عام  ومل يبدأ استيطان اليهود. االجتماعي
اليهود يف بداية األمر من إجنلترا  وقد جاء. اليت أعتقت اليهود ومنحتهم حقوقهم السياسية) أسسها نابليون يف هولندا اليت

مندجمة يف حميطها احلضاري يتحدث أعضاؤها اإلجنليزية، ومل يكن االنتماء  وأملانيا وكونوا مجاعة يهودية صغرية ثرية
  .قوياًألعضاء اجلماعة  الديين
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معدالت النمو الصناعي يف جنوب أفريقيا، يف الفترة اليت  ومع منتصف النصف الثاين من القرن التاسع عشر وتزايد
بعد عام  التحديث يف شرق أوربا، بدأت تفد أعداد كبرية من يهود اليديشية من ليتوانيا وبولندا تزامنت مع فترة تعثُّر

املهاجرين اجلدد بالترحاب، بل نشأت  قبل أعضاء اجلماعة اليهودية القدامىوكما هو احلال دائماً، مل يست. 1890
بسبب االختالف الثقايف والعرقي والديين بني القدامى املتحدثني  حزازات بينهم، ووقعت انقسامات دامت بعض الوقت

الناطقني باإلجنليزية  د بإمكان اليهودومع هذا، تشابك مصري اجلماعتني يف اية األمر، ومل يع. اليديشية باإلجنليزية ويهود
تقدمي يد املساعدة هلم إذ كان بقاء هؤالء الوافدين غري  جتاهل املهاجرين اجلدد، كما مل يعد باإلمكان االمتناع عن

  .توترات يف اتمع تكتسح خمتلف أعضاء اجلماعة يف طريقها مستوعبني قابالً إلحداث

 

يف امتحان  بعد وقت قصري، وكان على املهاجرين أن ينجحوا% 70لبية العظمى اليت بلغت اجلدد األغ شكَّل املهاجرون
صنفت كلغة أوربية رغم أا تكتب بالعربية،  لكن اليديشية. قراءة وكتابة إحدى اللغات اليت تكتب باحلروف األوربية

، بلغ عدد املهاجرين 1903 عام ففي. وكان معدل اهلجرة يتفاوت .أي آسيوية، وذلك لتشجيع هجرة البيض
  مهاجراً، ومع استيالء النازيني على احلكم يف أملانيا اخنفض3.330فبلغ عددهم  1936  مهاجراً، أما عام4265

أصدرا كثري من الدول   مهاجراً بسبب القوانني اليت حدت من قبول املهاجرين واليت954 إىل 1937العدد عام 
  .حذوها  املتحدة، واليت حذت جنوب أفريقياالغربية، من بينها الواليات

 

من السكان % 3.41 (1904عام  38.101، زاد إىل 1880وكان عدد اليهود ال يزيد على أربعة آالف عام 
البيض، وهذه أعلى نسبة بلغها أعضاء  من السكان% 4.52، أي 1936عام 90.645، ووصل إىل )البيض

، مث هبطت النسبة 108.497وكان عدد اليهود . 1951عام  %4.11وقد هبطت النسبة إىل . اجلماعة اليهودية
% 2.6، مث وصلت نسبتهم إىل 114.762حينما بلغ عدد أعضاء اجلماعة  ،1960عام % 3.62بعد ذلك إىل 

  ألفاً عام120حني بلغ عددهم )  مليونا31ًالبالغ عددهم (من جمموع السكان % 0.4و من عدد السكان البيض

البالغ عددهم   ألفاً من جمموع السكان100) 1992(د جنوب أفريقيا يف الوقت احلاضر ويبلغ يهو .1989
إىل أن عدد اليهود يف  1995ويذهب مصدر إحصائي آخر لعام % (0.25، أي أن نسبتهم هي 40.774.000

 يف التراجع، بينما أعضاء اجلماعة اليهودية كان آخذاً ويعود هذا التناقص إىل أن معدل زيادة). ألفا114ًجنوب أفريقيا 
، ومل تكن نسبة %2.26فقد كان السكان البيض يزدادون بنسبة . آخذاً يف الصعود كان معدل زيادة السكان البيض

كانت  ،1960 إىل 1950ويف الفترة من . 1960 إىل 1936يف الفترة من % 1.77بني اليهود تتجاوز  الزيادة
  :األسباب التالية ويعود تناقص أعداد اليهود إىل. بيضنسبة زيادة اليهود نصف نسبة زيادة السكان ال
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من املعدل بني األقلية البيضاء، وهذا بدوره يعود إىل اخنفاض   يالحظ أن معدل نسبة املواليد بني أعضاء اجلماعة أقل 1
أكثر األقليات   بأاوقد وصفت اجلماعة اليهودية(اليهود لعدة أسباب من بينها عدم اإلحساس باألمن  نسبة اخلصوبة بني

 يف كيب تاون 25.650يف جوهانسربج و 57.490وتركُّزهم يف املدن حيث بلغ عددهم ) عصبية وتوتراً يف العامل
اجلماعات الريفية تقريباً ومل يبق سوى ثالثة آالف يهودي  كما اختفت). حسب إحصاء أوائل السبعينيات% 83أي (

 ملدن عادةً ما يكون أقل من نظريه بني سكان الريف، وخصوصاً إذا عرفنا أنبني سكان ا ومعدل التكاثر. خارج املدن

عالقة تناسب عكسي بني ارتفاع  أعضاء اجلماعة اليهودية من أكثر اجلماعات الدينية أو العرقية ثراء يف العامل، فثمة
من الزجيات بالطالق، % 33مرتفعة جداً، حيث تنتهي  وكذلك، فإن معدالت الطالق بينهم. الدخل ونسبة املواليد

  .نسبة املواليد أيضاً كما أن ضعف مؤسسة األسرة يؤثر على

 

املعروف أن يهود روسيا وأوكرانيا وغريمها من دول الكومنولث  ومن.  تناقص عدد املهاجرين إىل جنوب أفريقيا 2
إىل أنه، منذ عام  مع هذا، جتدر اإلشارةو. يتجهون أساساً إىل الواليات املتحدة أو إسرائيل) السوفييت بعد تفكك االحتاد(

ألف إسرائيلي، كما هاجر إليها كثري من  20 حىت الوقت احلايل، هاجر إىل جنوب أفريقيا من إسرائيل حنو 1948
غري مهمة ومل تؤثر كثرياً يف البنية السكانية للجماعة اليهودية ، فحىت عام  ويبدو أا نسبة. يهود زمبابوي بعد استقالهلا

الوقت احلايل،  أما يف. ومع وجود هجرة من اخلارج، كان نصف يهود جنوب أفريقيا من املولودين خارجها ،1936
  .أفريقيا فإن األغلبية العظمى من مواليد جنوب

 

الستينيات، وذلك مع بداية  تزايد نسبة الرتوح عن جنوب أفريقيا بني أعضاء اجلماعة اليهودية ابتداًء من  يالحظ 3
 ألف يهودي، كما 30 و20العقدين املاضيني ما بني  وقد هاجر يف. املقاومة السوداء ضد احلكم العنصريحركة 

ألف يهودي من جنوب أفريقيا إىل أستراليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة،  64 حنو 1986 و1985هاجر بني عامي 
إنه ال توجد أسرة  هاجرين من الشباب، ويقالكما يالحظ أن معظم امل. منهم سوى أربعمائة إىل إسرائيل ومل يذهب

إحجامهم عن االستيطان يف إسرائيل، عدم الرغبة يف  ورمبا كان أحد أسباب. واحدة مل يهاجر أحد أبنائها من الشباب
  .تأدية اخلدمة العسكرية

 

 أن حيققوا حراكاً اجتماعياً يف ميكنهم  يالحظ أن العناصر الشابة املهاجرة هم عادةً من ذوي الكفاءات العالية الذين 4
من العناصر الشابة املهتمة ويتها اليهودية، أي الصهاينة، اجر إىل  ويالحظ أيضاً أن نسبة كبرية. جمتمعات أخرى
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الداخلي، كما أن املتوسط  هذا يعين أن اجلماعة اليهودية بدأت تفقد القيادات الالزمة وعناصر التماسك كل. إسرائيل
 .جتاوز الستني من أعضاء اجلماعة ممن% 20خذ يزداد حىت أن أكثر من العمري أ

 

اليهودية، ويتجلى ذلك يف تزايد معدالت الطالق حيث   تزايدت معدالت االندماج والعلمنة بني أعضاء اجلماعة 5
مرتفع ، وهو معدل %16كما يتجلى يف معدل الزواج املختلط الذي وصل إىل  تنتهي زجية من كل ثالث بالطالق،

ورمبا مل تزد . املثال أفريقيا رغم اخنفاضه مقارناً مبعدل الزواج املُختلَط يف الواليات املتحدة على سبيل مبقاييس جنوب
النظر عن مدى متاسك أو ضعف اجلماعة  النسبة عن ذلك ألسباب ترجع إىل حركيات جمتمع جنوب أفريقيا بغض

ثقافة املهاجرين ال تزال ذات فعالية يف جنوب أفريقيا على عكس ما  نومن بني هذه األسباب أ. اليهودية يف حد ذاته
اإلثنية والعرقية  فاملناخ الثقايف العام يف جنوب أفريقيا، والذي يشجع على عزل اجلماعات. املتحدة حيدث يف الواليات

يها ثقافة موحدة فهناك جنوب أفريقيا ال توجد ف كما أن يف. الواحدة عن األخرى، ساهم يف إبطاء عملية االندماج
 والثقافة اإلجنليزية، األمر الذي أتاح لليهود فرصة احلفاظ على شيء من) األفريكانز) تنافس دائم بني الثقافة اهلولندية

حيث جند أن أسطورة بوتقة  اهلوية، فلم ميارس أحد الضغط على اليهودي ليسقط هويته كما حدث يف الواليات املتحدة
ومن ذلك الثقافة (من ثقافتهم بأسرع ما أمكن   سائدة يف اتمع، شجعت اليهود على التخلصالصهر اليت كانت

 فاحلراك يف الواليات املتحدة كان وال يزال مرتبطاً. أمريكية وعلى التأمرك الكامل واكتساب الثقافة األجنلو) اليديشية

ورمبا كان هذا من . باهلوية راك مع االحتفاظباالندماج واالنصهار، على خالف جنوب أفريقيا حيث ميكن حتقيق احل
هذا، جيب اإلشارة إىل أن جمتمع األغلبية، رغم تشجيعه  ومع. األسباب اليت ساعدت على استمرار اليديشية بعض الوقت

كان  مواألقوام، مل يعترف بأعضاء اجلماعة اليهودية إال باعتبارهم بيضاً، وهو ما يعين أ الفصل بني األعراق واألقليات
عدد صغري من أعضاء اجلماعة اليهودية  وقد اختار. واهلوية اإلجنليزية) اهلولندية(عليهم االختيار بني هوية األفريكانز 

وال شك يف أن هذا سيساعد على انصهار من بقي من أعضاء . اإلجنليزية اهلوية األوىل واختارت أغلبيتهم العظمى اهلوية
  .يزيد معدالت االندماجاألمر الذي س اجلماعة اليهودية،

 

، واخنفض هذا العدد ليصبح 1936 عام 17.861يكن يتجاوز وبالفعل، فإن من كان يتحدث اليديشية مل
بل يبدو أن اليديشية قد اختفت تقريباً يف جنوب أفريقيا، فال توجد أية  .1951 معظمهم من كبار السن عام9.970
بعامة صورة شباب  وصورة الشباب اليهودي اآلن هي.  أو جمالمإليها يف صحف أعضاء اجلماعة اليهودية إشارات

فالثقافة اليت تشرا . »الثقافة اليهودية«أو » اليهودي التاريخ«يتباهى بيهوديته، ولكنه مل يستوعب أي شيء مما يسمى 
  .يف اجلوهر ثقافة ومعايري الناطقني باإلجنليزية واملعايري اليت تبناها هي
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القرن   ألفاً مع اية64احملللني إيل التنبؤ بأن عدد أعضاء اجلماعة اليهودية لن يزيد عن  ر السابقة دعت بعضكل العناص
موت «النمط اليهودي العام الذي يطلَق عليه  واجلماعة اليهودية يف جنوب أفريقيا، ذا املعىن، تنضوي حتت هذا. احلايل

  .»الشعب اليهودي

 

وأكرب . تاون أفريقيا من اإلشكناز أساساً، وإن كانت توجد مجاعة سفاردية صغرية يف كيبيهود جنوب  ويالحظ أن
جوهانسربج، إذ تضم مدينة جوهانسربج  يف منطقة) من كل أعضاء اجلماعة% 65(تركُّز يهودي يف الترنسفال 

  .أفريقيا  يهودياً، أي أكثر من نصف يهود جنوب63.620وحدها 

 

القطاعني الزراعي والصناعي يف اقتصاد استيطاين مبتدئ،  ودية من اإلجنليز دوراً مهماً يف تطويرلعب أعضاء اجلماعة اليه
وتنظيم  الصالت االقتصادية بني الكيب وبريطانيا عن طريق إنشاء املراكز التجارية واملصرفية فسامهوا خبربم يف توثيق

لصوفها وجلدها، وبرعاية النعام وصيد الفقم  واملواشي عامةالنقل البحري، واهتموا أيضاً بتربية املاعز لنسج املوهري 
أول العناصر االستيطانية النشيطة اليت اجتهت إىل حقول املاس والذهب فور  وكان يهود الكيب بني. واحليتان واألمساك

اون، مث كيب ت أما يهود اليديشية، فكانوا يستقرون بعض الوقت يف. وكونوا ثروات سريعة من ورائها اكتشافها
وحرفيني يف قطاع اخلياطة وصناعة األحذية  ينطلقون حنو املناطق الريفية أو املدن اجلديدة باعة جائلني أو مقيمني

  .هو الذي حيدد نوع احلرف اليت خيتاروا وكان مرياثهم االقتصادي. والتجارة والبناء

 

 ، مثل الفوالذ والزجاج واملعلبات واألنسجة واملالبسمن رواد بعض الصناعات احمللية وقد أصبح أعضاء اجلماعة اليهودية

كما أن . مراحل اإلنتاج األوىل والسلع اجللدية واملفروشات، اليت تتسم معظمها بقرا من املستهلك، أي أا ليست يف
رونية واهلندسية، الثانية يف الصناعات الدقيقة مثل املعدات اإللكت األجيال اجلديدة من اليهود سامهت منذ احلرب العاملية

اليهود يف  وبرزت هذه األجيال من. الضخمة مثل ختطيط املدن وبناء امعات السكنية واإلدارية أو يف املشروعات
ورغم عدم تواجدهم . واالسترياد والتصدير تأسيس شركات التأمني واإلعالنات ووسائل الترفيه والفنادق والتموين

الزراعي، فقد كان هلم دور فعال يف إدخال التقنيات العلمية احلديثة على هذا   القطاعاآلن، إال بأعداد ضئيلة للغاية يف
  .القطاع
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. الصناعة اخلفيفة ومنها إىل املهن احلرة ويأخذ احلراك االجتماعي للمهاجرين اليهود عادةً شكل التحرك من التجارة إىل

الطب والقانون واحملاسبة واهلندسة ( يف املهن احلرة اليهود عدد كبري وهذا ما حدث يف جنوب أفريقيا، إذ يوجد من
  ).واجلامعات

 

من % 49عن البعض اآلخر، فنجد أن  ويالحظ تركز أعضاء اجلماعة اليهودية يف قطاعات اقتصادية بعينها، وغيام
 مقابل يف قطاعات اخلدمات% 25من البيض، و% 22مقابل  أعضاء اجلماعة اليهودية يوجدون يف قطاع التجارة

من أعضاء اجلماعة اليهودية مركزون % 91من البيض، أي أن % 18مقابل  يف الصناعة% 17من البيض، و% 23
أعضاء  ويظهر التفاوت الشديد يف قطاعي الزراعة واملناجم إذ ال يتواجد. من البيض% 63مقابل  يف قطاعات بعينها

وجيب مالحظة أن %. 15تصل إىل  ة البيض من غري اليهودبينما جند أن نسب% 1.9اجلماعة اليهودية فيها إال بنسبة 
مالك مزارع البطاطا والذرة من اليهود، كما يضم قطاع املناجم  الفئة الصغرية اليت تعيش من الزراعة تضم يف صفوفها

%. 1.9 أقل من القطاعني اليهودية العاملة فيه، وهو ما يعين أن متثيل أعضاء اجلماعة اليهودية يف هذين الكوادر اإلدارية

الفالحني أو املزارعني، وال بني العمال، أي أن أعضاء اجلماعة  وبطبيعة احلال، ال يوجد متثيل يهودي بني السود، وال بني
ال يتجزأ منها،  وقد اخنرطوا يف سلكها متاماً وأصبحوا جزءاً. أساساً يف صفوف الطبقة الوسطى البيضاء اليهودية مركزون

إىل أن الطبقة الوسطى يف جنوب أفريقيا طبقة  ولكن، مع هذا، جتب اإلشارة. ة اجلماعة الوظيفيةمبعىن أم فقدوا مس
خاصة، فعالقتها بالطبقة العاملة السوداء ختتلف متاماً عن عالقة الطبقة  وسطى استيطانية، وهو ما جيعلها ذات مسات

وظيفية تلعب دوراً حيوياً  تيطانية الغربية كلها جيوبفاجليوب االس. بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها الوسطى يف
األبيض املهيمن الذي يدين بالوالء للحضارة الغربية، وليس لديه  ومهماً يف استغالل املناطق اليت توجد فيها لصاحل العنصر

 للسكانومن مث، فهي ال حتمل فكراً قومياً، وحتاول أن توقف عمليات التحديث بالنسبة  .أي نزوع قومي حملي

 .األصليني

 

أم يشكلون أكثر أقليات العامل ثراًء، فإم ليسوا مجيعاً  ورغم انتماء أعضاء اجلماعة اليهودية إىل الطبقة الوسطى، ورغم
اليهودية  وقد جاء يف إحدى اإلحصاءات أن عشر العائالت. األثرياء، إذ يوجد يف صفوفهم الفقراء من) بطبيعة احلال(

  .1968اجت إىل مساعدة مالية عام يف كيب تاون احت

 

والشعب املستوطن يف  املستوطنون البيض بني املستوطنني الصهاينة وأنفسهم، كما يقرنون بني الشعب اليهودي ويقْرن
خالدة، وأن كال الشعبني غُرس غرساً يف أفريقيا  جنوب أفريقيا، فهم يرون أن اليهود، مثلهم، شعب خمتار حيمل رسالة

يرى البيض أن املستوطنني الصهاينة يبذلون أقصى جهدهم لالحتفاظ بعزلتهم عن  كما. اعاً عن هذه الرسالةأو آسيا دف
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) اليهودي وغري اليهودي) ولعل تغلغل األساطري والرموز التوراتية يف اخلطاب االستعماري االستيطاين. األصليني السكان

 ديسمرب من كل عام، إذ يعتربونه اليوم الذي 16يف  مليثاقفهم حيتفلون بيوم ا. يظهر بشكل واضح يف جنوب أفريقيا
 وقد عقد. الذين آثروا االستقالل عن اإلجنليز (Voertrekker الفورتركر(األفريكانز  عقد اإلله فيه ميثاقه مع بعض

ويعقد . ألفريكانزاملعركة رمزاً لكل ا وقد أصبحت. امليثاق قبل املواجهة اليت متت بني البيض والسود يف معركة ر الدم
تواجه بريتوريا، فكأن هذا املكان هو ) ترمز لسفينة العهد(عليه سفينة ضخمة  االجتماع يف مكان يوجد فيه تلٌّ عال تبنى

  .األقداس لقومية األفريكانز قدس

 

.  التفرقة اللونيةأعضاء اجلماعة اليهودية بأم شعب األبارايد، أي ولقد وصف أحد املفكرين البيض يف جنوب أفريقيا

الرؤية يف تعميق  اجلماعة اليهودية، كما تقدم، باعتبارهم شعباً أبيض البشرة غربياً، وقد سامهت هذه ويصنف أعضاء
وأصبحوا من أكثر قطاعاته استفادةً من وضع عدم  اندماج اليهود حبيث أصبحوا جزءاً ال يتجزأ من جمتمعهم االستيطاين

أفريقيا،  اللونية، وأصبحوا جزءاً ال يتجزأ من البنية االقتصادية املهيمنة يف جمتمع جنوب تمع التفرقةالتكافؤ الذي يسود جم
النظام السياسي إذ ال يوجد صوت  وقد انعكس ذلك على مشاركتهم يف. وارتبط مصريهم مبصري اجلماعة البيضاء

ا فهو عادةً ما يعتمد على أصوات غري اليهود نفسه ملنصب م يهودي متميز، فحني يرشح أحد أعضاء اجلماعة اليهودية
وحينما يلعب . ومعظمهم ميثل الناخبني البيض من سكان املدن على املستوى الوطين .وعلى دعمهم إىل درجة كبرية

احلاالت الشاذة اليت يوجد  دوراً أساسياً يف إيصال أحد أعضاء اجلماعة إىل جمالس املقاطعات أو املدن، وذلك يف اليهود
االنتخابية، فإم يفعلون ذلك باستمرار ضمن إطار سياسة  ها أعداد كبرية من الناخبني تكفي لتحديد نتيجة املعركةفي

 وهناك أعضاء يهود يف الربملان. أحزاب سياسية تقتصر على البيض ال باعتبارهم يهوداً البيض، وبوصفهم أعضاء يف

ناخبني بيض، ممثلني للحزب  مى منهم قد انتخبوا، من قبلوشيوخ ومستشارو مقاطعات ومدن، ولكن األغلبية العظ
فيها للسود بتمثيل شكلي يف املناصب التشريعية على  ويف الفترة اليت سمح. املوحد وحزب العمال واحلزب التقدمي

 واحلزبطريق أعضاء بيض، انتخب السود لتمثيلهم أعضاًء يهوداً يف احلزب املوحد  املستويني الوطين واإلقليمي، عن

  .الشيوعي واحلزب اإلصالحي

 

اليهودية يف األحزاب اليت تتنافس مع احلزب الوطين احلاكم وتعارضه،  ويالحظ تركز أعداد كبرية من أعضاء اجلماعة
. السيطرة نفسه تنصرف إىل الطريقة اليت يتم بواسطتها احلفاظ على السيطرة البيضاء وال تشمل مبدأ ولكن معارضتها

يف جنوب أفريقيا، فموقفهم الليربايل انعكاس  تفسري هذا أيضاً بالعودة إىل وضع أعضاء اجلماعة اليهوديةولكن ميكن 
 ودعمهم للمعارضة الربملانية هو تعبري عن انتمائهم إىل. جنوب أفريقيا من اليهود للتركيبة االجتماعية االقتصادية لسكان

. جمموعات الدخل األعلى ناطق احلضرية، وعن أم يقعون ضمنالقطاع الذي يتحدث اإلجنليزية وعن تركزهم يف امل

  .البيضاء اليت ينتمي إليها اليهود وقد استمدت أحزاب املعارضة الربملانية الدعم من هذه القطاعات
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فاحلزب الوطين كان حزباً . واضحاً بني احلزب الوطين واجلماعة اليهودية ولقد شهدت فترة أواخر األربعينيات جفاء
معادية هلجرم إىل  صالت نازية واضحة، وكانت معاداته ألعضاء اجلماعة اليهودية واضحة إذ تبنى سياسة زياً ذانا

ورغم كل هذا، فقد حدث تقارب يستند . املناطق جنوب أفريقيا يف الثالثينيات، كما كان يرفض عضويتهم يف بعض
اللونية مقابل أن يضمن احلزب مصاحلهم واندماجهم ومتتعهم سياسة التفرقة  إىل التعهد الضمين لليهود بعدم استنكار

  .التفرقة اللونية مع بقية السكان البيض مبزايا

 

 اليهودية يف جنوب أفريقيا مجاعة صغرية ليست هلا أمهية ذاتية، وأا مندجمة يف وبشكل عام، ميكن القول بأن اجلماعة

إليها مبقدار احتياجها إليه وإىل   عليها يف شيء، كما أنه ال حيتاجاتمع األبيض ومعتمدةٌ عليه بينما ال يعتمد هو
  .مؤسساته لتضمن لنفسها البقاء

 

الصمت بشأن قضايا  هذا على موقف اجلماعة اليهودية من كثري من القضايا، فاجلماعة اليهودية هناك تؤثر وقد انعكس
دورها بأنه يهدف إىل الدفاع عن حقوق أعضاء اجلماعة  اكوتعرف املؤسسات اليهودية هن. الكفاح ضد التفرقة اللونية

، فهي تلتزم احلياد جتاهها وتترك لكل )وهذا موقف صهيوين قح(بالقضايا األخرى  اليهودية وحسب وال عالقة هلا
ضد اهلنود اليهودية موقفاً عنصرياً  ويف الثالثينيات، أخذ كثري من أعضاء اجلماعة. حرية اختيار املوقف الذي يراه يهودي

 1957ولذا، التزمت اجلماعة الصمت عام . عن موقف البيض وال يزال موقفهم من السود ال خيتلف يف أساسياته

 وقد. تجمع خمتلط بني البيض والسود، حىت ولو كان التجمع هلدف ديين يف كنيسة مثالً عندما صدر قانون حيظر كل

ومل يعترض . اهلولندية اإلصالحية روتستانت، حىت رؤساء الكنيسةاحتج معظم رجال الدين من أجنليكان وكاثوليك وب
وكذلك مل . يوجد يهود سود أو ملونون أو آسيويون يف جنوب أفريقيا رجال الدين اليهودي ألن األمر ال يعنيهم، إذ ال

. يتسم باخللل ولكنه منطق. اليهودية بكلمة عندما وقعت جمزرة شاربفيل، وقد تذرعوا باملنطق نفسه تتفوه املؤسسة

خترييب، ويعلنون إخالصهم للنظام القائم يف  فممثلو اجلماعة يعارضون الشيوعية ويصفون العنف األسود بأنه عمل
  .يفعلون ذلك كجماعة، أي أن هلم مواقف سياسية واضحة أكيدة جنوب أفريقيا وللصهيونية وإسرائيل، وهم

 

يف بداية  وقد القت الصهيونية معارضة. ايد صهينة اجلماعة اليهوديةاملنظمة الصهيونية ويعمقه تز وهذا املوقف تدعمه
اجلماعة اليهودية متاماً بسبب طبيعة  األمر يف العشرينيات من الشيوعيني ودعاة اليديشية وغريهم، ولكنها اكتسحت

 ظ أن أهم املؤسسات اليهودية يفبل يالح. استيطانية تشبه جتربة التفرقة اللونية تكوين اتمع باعتبار أن الصهيونية عقيدة

. واملؤسسات اليهودية األخرى جنوب أفريقيا هي املنظمة الصهيونية اليت أصبحت متثل املظلة اليت تستظل ا املنظمات
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عقائدي يقرب بينهم وبني أعضاء اتمع االستيطاين ويصلح  والصهيونية تعمق وال شك من اندماجهم وتزودهم بإطار
 .جمتمع األغلبية بينهم وبنيأساساً للقاء 

 

املثال، يتحقق املثل الصهيوين األعلى باهلجرة االستيطانية إىل  فعلى سبيل. وللظاهرة نفسها نتائج متناقضة مع سابقتها
فإن الصهيونية  ولذا،. أفريقيا نفسها جمتمع استيطاين يتبدى االنتماء إليه يف شكل عدم اهلجرة منه فلسطني، ولكن جنوب

األوساط يهود جنوب أفريقيا بأم يؤثرون  وقد امت بعض. ري عن والء مزدوج حقيقي لوطنيني استيطانينيهنا تعب
هلذا السبب، ميكن أن نقول إن صهيونية يهود جنوب أفريقيا صهيونية  ورمبا،. مصلحة إسرائيل على مصلحة وطنهم

أفريقيا  وبالفعل، جند أن يهود جنوب.  إسرائيلاألوىل، تأخذ فقط شكل إرسال مساعدات مالية إىل توطينية بالدرجة
بأعداد املهاجرين إىل إسرائيل بل خيفوا عن  أكثر يهود العامل إسهاماً يف املساعدات املالية ولكنهم ال يتباهون كثرياً

  .األنظار

 

 فرغم ارتباط. اليت يواجهها يهود جنوب أفريقيا، مشكلة موقف إسرائيل من جنوب أفريقيا ومن املشاكل األخرى،

األفريقية كمحاولة لفك احلصار العريب  املصاحل وتزايد العالقات، قررت إسرائيل يف الستينيات حتسني عالقاا مع الدول
وهذا . جنوب أفريقيا، األمر الذي خلق توتراً بني الدولة وأعضاء اجلماعة حوهلا، فكانت تديل بصوا يف هيئة األمم ضد

. تتناقض معها أحياناً للدولة الصهيونية مصاحلها اليت تتجاوز مصاحل أعضاء اجلماعات اليهودية بلمتكرر، ف تعبري عن منط

تسقط احلديث عن إنقاذ اليهود أو رعاية مصاحلهم يف كل  وحينما تصل الدولة الصهيونية إىل هذه النقطة، فإا عادةً ما
مركزية » وقد يكون هذا على أية حال ترمجة فعلية ملفهوم. حلهاأية دولة مبا متليه عليها مصا أحناء العامل، بل تتصرف مثل
الدولة، كما أن الدولة مل تخلَق من  ، أي أن أعضاء اجلماعات ليسوا سوى أداة يف يد»إسرائيل يف حياة الدياسبورا

  .أجلهم وإمنا أُنشئت كي يقوموا هم على خدمتها

 

والصهيونية وإسرائيل أن ارتباط اليهود باجلماعة   يهود جنوب أفريقياومن املردودات السلبية األخرى للعالقة القوية بني
ويالحظ أن السكان السود، كما هو متوقَّع، يربطون بني إسرائيل . هذه اجلماعة البيضاء يعين أن مصريهم ارتبط مبصري

القيادات السوداء  د أنولذا، جن. أفريقيا ويوحدون بينهما، وهو ما ينعكس على موقفهم من أعضاء اجلماعة وجنوب
وقد . يف سياسة التفرقة اللونية واستفادم منها تتوجه بالنقد إىل أعضاء اجلماعة لسكوم وحيادهم املزعوم وإسهامهم

األعمال اليهود الذين يستخدمون العمال السود ويطبقون عليهم املعايري السائدة  الحظنا وجود عدد كبري من أصحاب
كما يالحظ أن أعضاء . بشع توقَّع يف مثل هذه األحوال، وهي معايري عنصرية استغاللية بشكلاتمع، كما هو م يف
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التجارة والصناعة، سيتأثرون بشكل عميق لو تغري تركيب اتمع  اجلماعة اليهودية، نظراً لثرائهم الشديد وتركُّزهم يف
  .و ما قد يتبع ذلك من تأميم وأفرقةالسوداء على اتمع وحققت شيئاً من احلراك أ وسيطرت العناصر

 

اليهودية الذين نشطوا، بوصفهم ضباط بوليس  ومما يعمق استياء اجلماعات السوداء وجود عدد صغري من أعضاء اجلماعة
القوانني العنصرية، أي أن هذه العناصر اليهودية أداة يف يد املؤسسة تستخدمها يف  كباراً ومدعني عامني وقضاة، يف فرض

متاماً مثل تلك العناصر  ولكن البد من القول بأم جمرد أقلية صغرية هامشية ال متثل اجلماعة اليهودية. السود قمع
  .اليهودية الثورية الرافضة للتفرقة العنصرية

 

البوند ومن دعاة  تاريخ هذه العناصر الثورية إىل بداية هذا القرن حني حضرت مع املهاجرين عناصر من حزب ويعود
وبعد . عارض كل هؤالء الصهيونية والعنصرية وقد. مية اليديشية وغريهم ممن حيملون أفكاراً ثورية بل وفوضويةالقو

فعلى سبيل املثال، مثة وجود يهودي . ظهرت عناصر ثورية متطرفة يهودية اندماج اليهود واختفاء اليديشية تقريباً،
إرهابية واليت  ماعات الثورية اليت توصف بأا ختريبية أواحلزب الشيوعي وأعضائه وكثري من اجل ملحوظ بني مؤسسي

ويساهم كثري من الشباب اليهودي الثوري يف تنظيم  %.50تضم أعداداً كبرية من اليهود تصل نسبتهم فيها أحياناً إىل 
  اليهودية اليتالنائبة(هيلني سوزمان : كثري من شخصيات املعارضة من اليهود مثل حركة نقابات العمال السود، وكذلك

العضو السابق يف (وفرد كارنسون  ،)النائب السابق(، وسام كاهن )انفصلت عن احلزب املوحد لتبنيه الربنامج العنصري
اليهودية وخمتلف املؤسسات اليهودية تلتزم الصمت الذي تطلق عليه  ورغم أن أغلبية أعضاء اجلماعات). جملس الكيب

اليهودية ولقياداا إذ  ورية الصغرية أقلية نشيطة وتسبب كثرياً من احلرج ألعضاء اجلماعاتاألقلية الث ، فإن هذه»احلياد«
العرقية واهلوية اجلمعية، أن يكبحوا مجاح الثوريني يف  يطلب اتمع منهم ، وهم جتمع مبين على فكرة اجلماعات

 وهو ما يغذي مشاعر معاداة» يهودي الفوضويال«و» اليهودي الثوري«صور عنصرية عن  وتنتشر يف اتمع. صفوفهم

  .»القمع اليهودي أداة«و» اليهودي الشرطي«اليهود، متاماً كما تنتشر يف صفوف السود صورة 

 

أغلبيتهم من اإلصالحيني وأقليتهم % 20وهناك  ،%80وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من األرثوذكس، إذ تبلغ نسبتهم 
جمتمع جنوب أفريقيا جمتمع حمافظ دينياً، تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك   إىل أنورمبا يرجع هذا. من احملافظني

بل جند أن اليهودية . ديين ومن مث، انعكس هذا على السلوك الديين لليهود وعلى اليهودية كنسق. وال حتيد عنها بالتقاليد
ولذا، فهي تم . دية، كما أا ذات توجه صهيوينأمناطاً أكثر تقلي اإلصالحية تأثرت باجلو املتشدد احمليط ا، فهي تتبع

واملناطق الزراعية بسبب  وقد أُغلق كثري من املعابد اليهودية يف القرى. الفلكلورية اإلسرائيلية من رقص وغناء بالعناصر
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 وأستراليا العلمنة، ونزوح أعداد منهم إىل إسرائيل تزايد تركُّز اليهود يف املدن، وتناقص عددهم، وتزايد معدالت
  .بطبيعة احلال ونيوزيلندا والواليات املتحدة

 

 South African Jewish إجنلترا، وهي جملس املندوبني واملنظمات اليهودية يف جنوب أفريقيا تشبه مثيلتها يف

Board of Deputies. لس . الرئيسي يف جوهانسربج، وله فروع يف عدة مدن أخرى ويوجد مركزهويضم ا
الصهيونية اليت  اليهودية، وهو معترف به من قبل احلكومة، ولكن القيادة الفعلية يف يد املنظمة ات واهليئاتكل املنظم

  .للصهيونية حترك النشاطات اليهودية كافة، وال توجد عناصر يهودية قوية مناوئة

 

 ية وبعضها باليديشية ولغةمعظمها باإلجنليز وتصدر يف جنوب أفريقيا عدة جمالت وصحف خاصة باجلماعة اليهودية

 .األفريكانز

 

  كندا

Canada  

مكونة من  الشمالية بدأت كتجمع استيطاين للمهاجرين واملغامرين من أوربا، وهي مجهورية فيدرالية دولة يف أمريكا
 مع سقوط الفرنسي، فإن استيطان اليهود بدأ ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا إبان االستيطان. تسع واليات

، 1871 يهودياً حىت عام 1115بلغ أعضاء اجلماعات اليهودية  وقد. 1759كندا يف قبضة الربيطانيني عام 
  .1881 عام 2393و

 

اليديشية، بدأت تصل أفواج املهاجرين منهم  ولكن، مع مرحلة التحديث املتعثر يف روسيا واالنفجار السكاين بني يهود
كما توجهت أعداد منهم إىل كندا، فبلغ عددهم عام . الواليات املتحدة غلبيتهم إىلإىل أمريكا الشمالية وتوجهت أ

 ألفاً خالل أحد 75 إىل 1911، مث قفز عام 1901 مع حلول عام 16.493وقفز إىل  ،6414 حوايل 1891
ويف . السكان من عدد% 1.51، أي 1931 عام 156.726وقد زاد عددهم عن طريق اهلجرة إىل . عاماً عشر

  . ألفا57ًألفاً، ويف تورنتو  63  ألفاً مركزين أساساً يف مونتريال حيث يبلغون167، بلغ العدد 1940ام ع
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واالقتصادية يف كندا بسبب عدم وجود قوانني متيز ضدهم أو بنية اقتصادية  وقد اندمج املهاجرون يف احلياة الثقافية
جتربة يهود  فتجربتهم، يف هذا، تشبه. علماين قومي جيدأورموز ال تشملهم، وبسبب وجود نظام تعليمي  ترفضهم

احلياة االقتصادية الكندية، وإن كان بناؤهم الطبقي  ومل يلعب اليهود دوراً فريداً يف). اليهود اجلدد(الواليات املتحدة 
والتبغ  بس والفراءمبرياثهم االقتصادي األوريب، ولعل هذا هو سبب تركُّزهم يف صناعة املال والوظيفي تأثر بعض الشيء

ظاهرة ال شك يف أا قد اختفت بني  ومن هنا ظاهرة البائع املتجول اليهودي يف السنوات األوىل بعد اهلجرة، وهي(
. وقد حقق أعضاء اجلماعة اليهودية حراكاً اجتماعياً مدهشاً). املهاجرين أعضاء اجلماعة اليهودية وغريهم من مجاعات

الدراسة أن متوسط  ة عن الدخول املالية لستة وسبعني مجاعة إثنية خمتلفة يف كندا، وبينتدراسة إحصائي ونشرت مؤخراً
وقد هامجت مجاعة . عضو يف أية مجاعة إثنية وهو أعلى دخل حققه أي)  ألف دوالر47(دخل الذكور اليهود يف كندا 

  . والتناحر بني اجلماعات اإلثنية املختلفةمبينة أا ال تؤدي إال إىل الغرية هذه الدراسة) بناي بريت(أبناء العهد 

 

ويرجع هذا إىل صغر حجم اجلماعة وإىل  ومن الواضح أن معدالت االندماج والعلمنة آخذة يف التزايد بني يهود كندا،
 يهودياً اعتربوا أنفسهم يهوداً 254.386، جاء أن 1961عام  ففي إحصاء. تزايد هذه املعدالت يف اتمع نفسه

يؤمنون  عرفوا أنفسهم يهوداً على أساس إثين، أي أم يهود ال%) 31أي أقل من (173.344و س ديين،على أسا
 267.055الصورة إذ أصبح املتدينون  وبعد عشرة أعوام، تغيرت! بالعقيدة اليهودية وإمنا يؤمنون باهلوية اليهودية

، وهي تشبه النسبة يف %50صبحوا أكثر من اليهود اإلثنيني أ ، أي أن296.945بينما زاد عدد اإلثنيني إىل 
املتحدة،  أن أغلبية املتدينني من احملافظني واإلصالحيني، متاماً كما هو الوضع يف الواليات ونالحظ. الواليات املتحدة

نتيجة هجرة بعض يهود املغرب  لكن عدد األرثوذكس آخذ يف الزيادة. األمر الذي جيعل األرثوذكس أقلية صغرية
وفاقت نظريا يف الواليات املتحدة، وكان هلا أعمق األثر يف   كما أن معدالت الزواج املُختلَط ارتفعت للغاية،.العريب

  .لصغر حجمها اجلماعة اليهودية نظراً

 

ورغم وجود أعداد منهم يتحدثون الفرنسية، . ساكسوين يف كندا ويعد يهود كندا جزءاً من التشكيل االستيطاين األجنلو
احلركة  وقد ولَّدت. تتحدث اإلجنليزية، وضمن ذلك يهود مونتريال اليت تضم حنو ثلث اليهود األغلبية العظمىفإن 

االنفصاليون، أو دعاة الفرنسة، صبغ املنطقة  االنفصالية الفرنسية يف مونتريال شيئاً من التوتر ليهود كندا، إذ حياول
. ى لدى أعضاء اجلماعة اليهودية املصطبغة بالصبغة األجنلو ساكسونيةيصادف هو بالصبغة الفرنسية، وهو األمر الذي مل

أصبحت تورنتو   ألفاً، حىت115 ألف يهودي من جمموع 25 و10هاجر من مونتريال يف الثمانينيات ما بني  ولذا،
بيتهم من السفارد كندا املتحدثني بالفرنسية أغل هذا وجتب اإلشارة إىل أن يهود).  ألفا125ً(تضم أكرب مجاعة يهودية 

يؤدي هذا الوضع إىل تعميق االنقسام بني اجلماعة إىل سفارد يتحدثون الفرنسية  ورمبا. املهاجرين من املغرب العريب
البالغ   ألف نسمة من جمموع السكان356، بلغ عدد يهود كندا 1992ويف عام . يتحدثون اإلجنليزية وإشكناز
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:  ومونتريال162.605: تورنتو  أعضاء اجلماعة اليهودية يف مدينيتوتتركز غالبية.  نسمة27.755.000عددهم 

. االستيطاين، ولذا فإن عدد املهاجرين منهم صغري جداً وصهيونية يهود كندا من النوع التوطيين ال. 101.210

 تناقص عددوقد ). إىل الواليات املتحدة(الشعب اليهودي إذ تتزايد بينهم اهلجرة  ويعاين يهود كندا من ظاهرة موت

واجلماعة اليهودية يف . واإلجناب املهاجرين إىل كندا وتزايدت معدالت االندماج والزواج املختلط واإلحجام عن الزواج
 44  35بني % 17.5و) على املستوى القومي %10.8 مقابل (65ممن جتاوزوا ال % 17.3كندا مسنة ف 

من بني اليهود يف % 52.1ي ليهود كندا مرتفع جداً ف واملستوى التعليم )على املستوى القومي% 16.2مقابل (
  ).على املستوى القومي% 16.5مقابل ( من خرجيي اجلامعات 44  25العمرية  املرحلة

 

وهي  .Canadian Jewish Congress أهم املنظمات اليهودية يف كندا املؤمتر اليهودي الكندي ومن
 1919اليهودي العاملي، وقد تأسست عام  اجلهة اليت متثلهم لدى املؤمتراملنظمة املركزية للجماعة اليهودية يف كندا و

  .الصهيوين الكندي خمتلف املنظمات والتجمعات الصهيونية املختلفة يف كندا ويضم االحتاد. 1934وأُعيد تنظيمها عام 

 

  أستراليا ونيوزيلندا

Aus tralia and New Zealand  

، ستة 1788الذين أبعدوا إىل أستراليا، عام  فقد كان ضمن ارمني.  يف أسترالياكان اليهود ضمن أوائل املستوطنني
وقد أدى اكتشاف ! من بينهم جون هاريس الذي أصبح أول شرطي فيها )ويقال مثانية أو رمبا أربعة عشر(يهود 

  .القرن التاسع عشر، إىل زيادة هجرة اليهود الذهب، يف منتصف

 

 معابدهم وتنظيماا الطائفية اخلاصة م إال مع قدوم املستوطنني اليهود األحرار،  اليهوديةومل يكن ألعضاء اجلماعة

روتشيلد ومونتيفيوري الذين قدموا  الذين كان يوجد بينهم بعض أعضاء العائالت اليهودية الربيطانية املرموقة مثل عائليت
كَّز أكثر أعضاء اجلماعة اليهودية يف املهن التجارية وقد تر. عشر خالل العشرينيات والثالثينيات من القرن التاسع

  .املالبس وامتالك وإدارة احلوانيت والفنادق الصغرية واحلرفية ويف صناعة

 

أكرب من احلراك  العشرين، تغير هذا النمط الوظيفي حيث أصبح أعضاء اجلماعة، بعد أن حققوا قدراً ومع بداية القرن
  .واملهن واألعمال احلرة زين يف الوظائف اإلدارية واملكتبيةاالجتماعي والتعليم، مركَّ
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أما . من شرق أوربا% 20 من أملانيا، و1880 و1851عامي  من املهاجرين اليهود يف الفترة بني% 70وقد جاء 
وقد سعى أعضاء اجلماعة . من أملانيا% 30من شرق أوربا و% 60، فقد جاء 1921و 1880يف الفترة بني عامي 

من شرق أوربا خالل  يف أستراليا، وخصوصاً األثرياء منهم، إىل إغالق أبواب اهلجرة أمام اليهود القادمني ديةاليهو
ومل يتغير هذا املوقف إال بعد . ديد ملكانتهم االجتماعية العشرينيات، وذلك خوفاً مما قد تسببه هجرة يهود اليديشية من

  .البالد كومة األسترالية سياسة تسعى حنو زيادة حجم اهلجرة القادمة إىلبعد أن تبنت احل احلرب العاملية الثانية

 

جمتمع جديد علماين استيطاين ال حيارب الدين ألنه ال  وقد استوطن يهود أستراليا يف جمتمع ال يعرف معاداة اليهود، فهو
  وضع أعضاء اجلماعة اليهودية يفولعل. ويقيم الناس حبسب نفعهم ومقدار إجنازهم يكترث به وال بأية قيمة مطلقة،

مركزية كان على اليهود أن يعيدوا  أستراليا يشبه وضع اليهود اجلدد يف الواليات املتحدة، فقد طرح اتمع صورة قومية
. وساعدهم على ذلك نظام تعليمي كفء للغاية. بكفاءة عالية صياغة أنفسهم وهويتهم على أساسها، وقد فعلوا ذلك

فقد كانت  كما أنه ال يوجد أي انقسام بينهم،. كانت أسهل هنا ألن عدد اليهود كان صغرياً ندماجبل إن عملة اال
  .أغلبيتهم من اإلشكناز الذين كونوا وحدة واحدة متجانسة

 

مل تستمر طويالً إذ فضل  جرت حماولة لتأسيس مدارس يهودية خاصة بأعضاء اجلماعة اليهودية إال أن هذه احملاولة وقد
الربوتستانتية املرموقة اليت تتيح أمام أوالدهم فرصاً أكرب للحراك  أغلب أعضاء اجلماعة اليهودية إحلاق أبنائهم باملدارس

اهلجرة اليهودية  وقد أُعيد تأسيس هذه املدارس يف أعقاب تزايد حجم. واالندماج داخل اتمع االشتراكي االجتماعي
  .بعد احلرب العاملية الثانية

 

 عام 17.287، وزاد العدد إىل 1881 عام 9125، وصل إىل 1841عام   نسمة1183 عدد اليهود وكان
وعلى أية حال، فإم مل يشكلوا أبداً . 1968 ألفاً عام 70ووصل إىل 1933 ٬  عام23.553، وإىل 1911
ألفاً من عدد  90 إىل حنو 1991وقد وصل عدد اجلماعة اليهودية عام . من إمجايل تعداد السكان %0.6 أكثر من

  .ملبورن ويوجد أغلبية يهود أستراليا يف.  نسمة17.843.000السكان البالغ 

 

الزواج املختلط شديدة االرتفاع بينهم، وكذا معدالت  ومن الواضح أن يهود أستراليا مندجمون متاماً يف جمتمعهم، فنسبة
 نسبة إىل أعضاء اجلماعة منذ منتصف القرن التاسعالزواج املختلط مشكلة أساسية بال وقد شكَّلت مسألة. العلمانية
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وقد بلغ م االندماج . اليهودية عشر، كما أدت إىل عزوف نسبة كبرية من أعضاء اجلماعة عن ممارسة الشعائر الدينية
تراليون ، فهم أس»أستراليون يهود«، أو حىت »يهود أستراليون«بأم  حد أن عدداً كبرياً منهم يرفضون أن يشار إليهم

ال اجر منهم  أستراليا من الصهاينة التوطينيني الذين يؤيدون الدولة الصهيونية حبماس شديد، ولكن ويهود. وحسب
بل يالحظ أن كثرياً من يهود جنوب . فرداً وال يزيد متوسط اهلجرة السنوية على مخسة عشر. سوى أعداد ضئيلة جداً

 صهيونية باعتبارها جمتمعاً استيطانياً، كما أن بعض اإلسرائيليني قد شقوا طريقهمال أفريقيا يؤثرون أستراليا على الدولة

  .عدد املسنني ومع هذا يعاين يهود أستراليا من ظاهرة موت الشعب اليهودي ويتزايد بينهم. إىل هناك

 

 من 1992 نسمة عام 4500وقد بلغ عدد اليهود فيها  واجلماعة اليهودية يف نيوزيلندا صغرية احلجم وال أمهية هلا،
 وهم مندجمون متاماً يف اتمع، كما أن عددهم يتناقص بسبب الزواج .3.487.000 جمموع السكان البالغ عددهم

  .1992 ألف نسمة عام 8.500وقد بلغ عدد يهود أستراليا ونيوزيلندا معاً . املختلط

 

 The Executive Council of د أسترالياالس التنفيذي ليهو: ومن أهم املنظمات اليهودية يف أستراليا

Australian Jewry واختصاره ECAJ. للجماعة اليهودية يف أستراليا واجلهة اليت  وهي املنظمة املركزية
ويتركز نشاطها يف جمال العالقات . ويتبدل مقرها كل عامني بني سيدين وملبورن متثلهم لدى املؤمتر اليهودي العاملي،

  .ارجية وحماربة االفتراءوالشئون اخل العامة

 

 وهي املنظمة٬ New Zealand Jewish Council اليهودية هو الس اليهودي لنيوزيلندا أما يف نيوزيلندا، فإن أهم املنظمات

 جملس النواب ليهود واجلماعة اليهودية يف نيوزيلندا ممثلة أيضاً يف .املركزية ليهود نيوزيلندا واجلهة اليت متثلهم لدى املؤمتر اليهودي العاملي
  .نائبني بريطانيا من خالل
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 الواليات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر : الباب السادس عشر

 

 مقدمة عامة : الواليات المتحدة

United States: General Introduction  

 احدة فيما بعد، جزء ال يتجزأ منالواليات املتحدة، اليت صارت مجاعة و ميكن القول بأن تاريخ اجلماعات اليهودية يف

الشعوب األوربية إىل العامل  التاريخ الغريب بشكل عام والتاريخ األمريكي بشكل خاص، ذلك أن أصوهلا تعود إىل هجرة
  .الواليات املتحدة كل اإلجيابيات والسلبيات اليت تسم جتربة اإلنسان األمريكي وتعكس جتربة أعضاء اجلماعة يف. اجلديد

 
عدى ( وصول اإلنسان الغريب إىل األمريكتني ويسممن أهم األحداث اليت أثرت يف ) »اجلديد اكتشاف العامل«فيما ي

جديدة لالستثمار أمام اإلنسان الغريب وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن  تاريخ اإلنسان يف العصر احلديث إذ فتح جماالت
الذين مل حيققوا  كما كان يشار إىل األفراد(ه الفائض السكاين الغريب ومن هنا، اجت. أفقر مناطق العامل كان الغرب من

إىل العامل اجلديد ليحقق أعضاؤه من خالل ) والثقافية شيئاً من احلراك االجتماعي ومل يتمكنوا من حتقيق هويام الدينية
 :ولكن كل عملية هجرة هلا قطبان. يةما فشلوا يف حتقيقه داخل التشكيالت القومية الغرب التشكيالت االستعمارية الغربية

وقد ذكرنا بعض . القدمي أحدمها إجيايب هو عنصر اجلذب إىل الوطن اجلديد، واآلخر سليب هو عنصر الطرد من الوطن
الفائض السكاين، وهي تنطبق على أعضاء اجلماعات  عناصر الطرد اخلاصة باتمع الغريب ككل حينما حتدثنا عن

  .لى اآلخريناليهودية انطباقها ع

   ولكن عملية الهجرة إلى العالم الجديد تزامنت مع عدة عناصر طاردة 

رمبا باستثناء "خاصة باجلماعات اليهودية وحدها جعلت نسبة اليهود املهاجرين أعلى من نسب اجلماعات األخرى 
ونوجز هذه العناصر فيما يلي. "األيرلنديني :  

 
  . استيطام يف أحناء العامل الغريب والدولة العثمانيةإسبانيا، مث  طرد اليهود السفارد من 1
 

  .يهود العامل هجمات مشيلنكي يف منتصف القرن السابع عشر يف بولندا واليت كانت تضم اجلزء األكرب من  2
 
 وما جنم عن توزيع اليهود فيها على روسيا وأملانيا والنمسا،  تقسيم بولندا يف اية القرن الثامن عشر مبا نتج عنه من 3

  .استقرار ذلك من قلقلة وعدم
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عشر، وكان يضم آنذاك يهود اليديشية وهم أغلبية   تعثُّر التحديث يف شرق أوربا، ابتداًء من منتصف القرن التاسع 4

وترك ذلك أثراً عميقاً يف أعضاء . التحديث إىل طريق مسدود يف اية األمر يهود العامل الساحقة، بل ووصول عملية
  .اليهودية إذ خلق لديهم إحساساً عميقاً باإلحباط، وخصوصاً أعضاء الطبقة الوسطى ماعاتاجل

. أن اتمع األمريكي جمتمع علماين متاماً  لكن من أهم األسباب اليت م اليهود، أكثر من أية مجاعة أوربية أخرى، 5

 احل األوىل، إال أن كل هذه األشياء ضمرت سريعاًاملسيحية كانت منتشرة يف املر ومع أن الديباجات والرموز الدينية

وضمن ذلك اإلنسان، يصدر عن  وهيمنت الرؤية الربمجاتية املادية النفعية حيث أصبح احلكم على كل شيء يف الواقع،
 ومن املتحدة من أطروحات االستنارة واإلميان باملساواة بني البشر وينطلق دستور الواليات). املادي(منظور مدى نفعه 
ألنه  ، اعترض املواطنون على حاكم جنوب كارولينا1840ويف عام . البحث عن السعادة أو املتعة أن هدف احلياة هو

الوقائع اليت تدل على تراجع املسيحية حىت  وكان هذا احلادث من أهم. أشار إىل الثالوث املسيحي يف دعاء عيد الشكر
  .بية خاصة للمهاجر اليهوديجاذ على مستوى الرموز العامة، وهو أمر يشكل

 
فالواليات .استيطاين،وأن أسطورة االستيطان الغربية أسطورة عربانية  جيب أن نتذكر أن اتمع األمريكي جمتمع 6

احملليون أو  ،أما السكان)واملستوطنون البيوريتان هم العربانيون(إليها باعتبارها صهيون اجلديدة  املتحدة كان ينظر
بأن تكون العربية لغة البلد اجلديد بدالً من األملانية  بل قُدم اقتراح.الكنعانيون والعماليق من أجداد العرباألصليون فهم 

ومن .التارخيية مرياث اإلصالح الديين يف الغرب حيث زاد االهتمام بالعهد القدمي وحوادثه وهذا جزء من.أو اإلجنليزية
املتحدة ذات جاذبية خاصة هلم إذ أن النسق  جرين اليهود وجعل الوالياتاملؤكد أن هذا خلق تعاطفاً كامناً مع املها

  .الرمزي ال يستبعدهم
 
عقبات أمام املهاجر  األمريكي جمتمع استيطاين بناؤه الطبقي يف حالة سيولة وانفتاح شديدين وال يضع أية  اتمع 7

  .اليهودي

 
عات املهاجرة، يف صياغة رؤية أمريكا لنفسها كمجتمع تعددي، اجلما  ساهم أعضاء اجلماعة اليهودية، مع غريهم من 8

  ).قبائل أو كنيسة مركزية(األمريكي كواقع ال تتحكم فيه مؤسسات وسيطة  ويف تشكيل الواقع
 

الساحقة من يهود العامل  وملجأ الغالبية» البلد الذهيب«حبق أي » اجلولدن مدينا«هذا أصبحت الواليات املتحدة  لكل
  .ووطنهم

 
مل يكن من الغريب انتقال الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا إىل  لكل هذه األسباب، سواء اجلاذبة أم الطاردة،

وجنوب أفريقيا واألرجنتني،  املتحدة أساساً أو إىل غريها من اتمعات االستيطانية اجلديدة مثل أستراليا وكندا الواليات
  .من اهلجرة االستيطانية الغربية ة األمر جزء ال يتجزأإذ أن اهلجرة اليهودية هي يف اي
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 : ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة إلى المراحل التالية

 
  .وبداية وصول اإلشكناز األملان السفارد:  املرحلة الكولونيالية 1
 
  .(1764  1654(السفارد : الفترة اهلولندية) أ

 
  ).1776  1664(بداية وصول اإلشكناز األملان : ليزيةالفترة اإلجن) ب
 

  :املرحلة األملانية - 2
 
  ).1820  1776(الفترة األوىل ) أ

 
  ).1880  1820(الفترة الثانية ) ب
 
  ).1929  1880(مرحلة اهلجرة اليديشية الكربى   بداية املرحلة اليديشية أو 3
 
  . وظهور اليهود األمريكيني،)  (1929 1945اية املرحلة اليديشية 4
 
  ).1970من بعد احلرب العاملية الثانية حىت عام (اليهود   اليهود اجلدد أو األمريكيون 5

 
  ). حىت الوقت احلاضر- 1971(أو األمريكيون اليهود   اليهود اجلدد 6
 

هذا  ودية عامة، وال ميكن فهميف تاريخ اجلماعة اليهودية فهي وحدة أمريكية خاصة وليست يه وإن تكن هناك وحدة ما
وقد حاول السفارد . اختالفات حادة وعميقة التاريخ إال يف هذا اإلطار إذ أننا لو اكتفينا باإلطار اليهودي فسنالحظ

وقد نشبت . بدورهم استصدار تشريعات لوقف هجرة يهود اليديشية إيقاف هجرة اإلشكناز األملان الذين حاولوا
والتجديديني من  قة بني األرثوذكس من جهة والفرق الدينية األخرى مثل احملافظني واإلصالحينيالعمي الصراعات الدينية

نظرنا إىل هذه اخلالفات مبعزل عن التاريخ األمريكي  ولو. جهة أخرى، وبني الصهاينة االستيطانيني والصهاينة التوطينيني
يف  ولكن،.  املتناقضة اليت ال حيكمها أي منطق داخليلتحولت إىل جمموعة من األحداث وداخل إطار التاريخ اليهودي

جمموعات من املهاجرين أتوا من بالد  ضوء مسار التاريخ األمريكي، ميكن النظر إىل أعضاء اجلماعة اليهودية باعتبارهم
. اهلجرة من اخلارجومتت أمركتهم مث دجمهم متاماً يف اتمع مع توقُّف  خمتلفة، هلم انتماءات حضارية ودينية غري متجانسة

أحياناً أخرى يف  هيمنة الصهيونية عليهم واحتجاجهم عليها، ورفضهم هلا أحياناً وحماولتهم التملص منها وميكن فهم
 .ذلك اإلطار نفسه
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ولغريهم من (اليهود مع الواليات املتحدة كانت جتربة فريدة بالنسبة هلم  وجتب اإلشارة إىل أن جتربة املهاجرين
كفاءته  إذ فتحت األبواب أمامهم وأتاحت لكل منهم حتقيق قدر من احلراك االجتماعي يتناسب مع )املهاجرين
مرياثهم االقتصادي الذي حد من  ومع أن املهاجرين باعتبارهم أعضاء يف مجاعات وظيفية محلوا معهم. وشراسته

عليهم، فإم مع هذا مل يضطروا إىل يفرض حدوداً معينة  الوظائف اليت ميكنهم شغلها، كما أن كوم مهاجرين كان
 الوسيطة وهو الدور الذي اضطروا إىل االضطالع به يف اتمعات الغربية قبل الثورة لعب دور اجلماعة الوظيفية

يف التاريخ، فالعربانيون يف فلسطني مل  ولذا، فال غرو أن الواليات املتحدة تضم أكرب جتمع يهودي يف العامل بل. الفرنسية
روسيا القيصرية كان يصل أحياناً إىل سبعة ماليني، إال أم كانوا موزعني  ورغم أن عدد يهود. اوز عددهم مليوننييتج
أهم اجلماعات اليهودية  أما يهود بولندا، وهم. تشكيالت حضارية وسياسية وجغرافية خمتلفة داخل اإلمرباطورية بني

وفيما يلي . حبقوق يهود الواليات املتحدة أو قوم  مل يتمتعوا، كما أم3.300.000طراً، فلم يزد عددهم قط عن 
  .1989 حىت 1650املتحدة يف الفترة من  جدول يبين تعداد يهود الواليات

 

 سكان النسبة المئوية إلى عدد ال/ العدد / السنة 

 
1650 /244 /  

 
1790 / 2.500 /  

 
1818 / 3.000 /  

 
1826 / 6.000 /  

 
1830 / 10.000 /  

 
1840 / 15.000 /  

 
1850 / 50.000 / 0.5 

 
1877 / 230.000 / 0.2 

 
1887 / 400.000 / 1.3 

 
1897 / 938.000 / 0.7 

 
1907 / 1.777.000 / 3.2  

 
1919 / 3.389.000 / 3.7  
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1927 / 4.228.000 / 3.1 
 

1937 / 4.771.000 / 2.0  
 

1947 / 5.000.000 / 2.8  
 

1957 / 5.200.000 / 3.7 
 

1967 / 5.800.000 / 3.5 
 

1970 / 6.000.000 / 2.5 
 

1980 / 5.800.000 / 2.9  
 

1989 / 5.920.000  
 

 5.515.000 ، يبلغ تعداد يهود الواليات املتحدة1992الكتاب السنوي األمريكي اليهودي لعام  وحسبما جاء يف

 .%2.23 ، أي أم حوايل247.341.000فقط، من جمموع السكان البالغ عددهم 
 

  المرحلة الكولونيالية

The Colonial Era  

 : "1664  1654"السفارد : الفترة الهولندية"أ

 
  حني استقر يف مدينة نيو أمستردام1654اليهودية يف الواليات املتحدة إىل عام  يعود تاريخ استقرار أعضاء اجلماعة

يهودياً هاربني من حماكم التفتيش   عددهم ثالثة وعشرينيبلغ) املارانو(جمموعة من اليهود السفارد ) نيويورك فيما بعد)
وقد ساد آنذاك يف األوساط . بالتجارة، فاستمروا يف مهنتهم دون أية عوائق وكان هؤالء يعملون. الربتغالية يف الربازيل

صل اليهود على حقوقهم، حي فكر جتاري يغلِّب املصلحة املادية على االنتماءات الدينية، األمر الذي هيأ اجلو ألن اهلولندية
اجلماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور فرص أعظم  ولكن. كعناصر نافعة، وميارسوا نشاطهم التجاري دون قيود

  .وخصوصاً يف جزر اهلند الغربية يف أجزاء أخرى من األطلنطي،
 

 : "1776  1664"بداية وصول اإلشكناز األلمان :  الفترة اإلنجليزية"ب
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، وبعد تصفيتهم للجيب اهلولندي )1664عام (تسمى نيويورك   أن استوىل اإلجنليز على نيو أمستردام وأصبحتبعد
حيل عام  ومل. النشاط التجاري يف هذا اجلزء من العامل وبدأ اليهود يتجهون حنوه بشكل متزايد يف مشال أمريكا، ازداد

وكان معظم املستوطنني  .1776  عام2500، مث بلغ عددهم  إال وكان هناك ما بني مائيت وثالمثائة يهودي1700
 حيث بدأ العنصر 1720هو الغالب حىت عام ) والربتغال من إسبانيا(وقد ظل العنصر السفاردي . من األثرياء

 وهذا هو النمط األساسي لالستيطان اليهودي يف الغرب بعد القرن اخلامس. يصبح غالباً )األملاين أساساً(اإلشكنازي 

. العنصر الغالب بكثافتهم البشرية شر إذ كان السفارد يشكِّلون دائماً النواة األوىل مث يتبعهم اإلشكناز حىت يصبحواع

يف (وأتالنتا ) يف ساوث كارولينا(ونيويورك وتشارلستون  وقد تكونت مجاعات يهودية يف نيوبورت وفيالدلفيا
  ).جورجيا

 
تتاجر يف املنتجات  اساً بالتجارة، فكان هناك األرستقراطية الثرية اليت كانتاجلماعة اليهودية يعملون أس وكان أعضاء

واملتعهدون العسكريون الذين كانوا يزودون اجليش الربيطاين مبا  وكان منهم مالَّك السفن. الزراعية وتصدرها إىل اخلارج
منهم بعض  وكان. تاجرون مع اهلنود وغريهموكان هناك عامة اليهود من جتار متجولني ي. ومتوينات حيتاج إليه من مؤن

اخليل واحلقائب اجللدية واملشتغلني يف  احلرفيني من إسكافيني ومقطري مخور وصانعي لفائف التبغ والصابون وسروج
املمولني من أعضاء اجلماعة اليهودية بأهم جتارة آنذاك وهي جتارة الرقيق،  واشتغل بعض كبار. سك الفضة وتصنيعها

اجلماعة اليهودية يف  رئيس(وكان من بني التجار حاخام . نسبة اليهود املركزين يف هذه التجارة عالية نتحيث كا
يف هذا ال خيتلفون عن كل األمريكيني الذين استفادوا من  واليهود. وهو ما يعين القبول االجتماعي هلذه التجارة) مدينته

هذا  وكل. أعمال الري، فقد اقتصرت على عدد قليل جداً من اليهودأما األعمال الزراعية و .استرياد العبيد وتشغيلهم
ومع هذا، ال ميكن . األوريب) الوظيفي واملهين) يبين أن أعضاء اجلماعة محلوا معهم إىل العامل اجلديد مرياثهم االقتصادي

واملايل فيها  يت يعد النشاط التجاريوسيطة، وهو أمر غري وارد يف اتمعات الرأمسالية ال القول بأم كانوا مجاعة وظيفية
العشرين، مع توقُّف تدفق اهلجرة من أوربا، وأصبح  وقد استمر هذا الوضع حىت األربعينيات من القرن. نشاطاً أساسياً

  .خاضعني حلركيات اتمع األمريكي والغريب املتاحة هلم أعضاء اجلماعة اليهودية أمريكيني
 

ويالحظ أن . أخرى وتبعتها مجاعات دينية) األبرشية اليهودية (1658ينية يف نيويورك عام مجاعة د وقد مت تأسيس أول
كانوا هم املتحكمني يف املعبد اليهودي، على عكس  األشخاص العاديني، الذين مل يتلقوا أي تعليم حاخامي تلمودي

 1840أول أبرشية يهودية حاخاماً عام وقد استأجرت . هو الشخصية األساسية الوضع يف أوربا حيث جند أن احلاخام

أحد ثوابت وضع  وظل هذا. صالحياته دينية وحسب، إذ مل تكن هناك أية حماكم دينية هلا صالحيات قضائية وكانت
مسألة اختيارية طوعية، على خالف القهال يف شرق  وكانت األطر التنظيمية اليهودية األخرى. اليهود يف العامل اجلديد

وكانت جهود اجلماعة تتجه حنو . إليه وميارسوا حقوقهم وواجبام من خالله  على اليهود أن ينضمواأوربا حيث كان
  .اليهودية اليهود من بني املهاجرين اجلدد والعجزة والعجائز، كما كانت تتجه إىل مساعدة املدارس رعاية فقراء
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وطنني، فكانوا يقومون باخلدمة يف امليليشيا املست وقد حصل اليهود على مجيع احلقوق اليت حصل عليها غريهم من
الدينية  ففي هذا اتمع التجاري اجلديد، مل تكن للقيم التقليدية. والسكىن يف أي مكان ويتمتعون حبق امللكية والسفر

  .فعالية كبرية إذ سادت القيم النفعية والعملية

 
ومل يكن . اجلديدة صراً نافعاً يساهم يف تطوير املستعمراتينظر إىل العنصر اليهودي باعتباره عن ويف هذا اإلطار، كان

هناك حرف أو وظائف يهودية رغم أن  هناك قطاع اقتصادي يهودي مستقل عن القطاع املسيحي، كما مل تكن
 منها السابقة كانت حتدد اختيارام االقتصادية يف كثري من األحيان وحتد املوروث االقتصادي األوريب لليهود وخربام

الذين يضطلعون  ومل يكن هناك نظام تعليمي يهودي مستقل، باستثناء بضع مدارس لتعليم اليهود. األحيان يف بعض
تدريبهم على احتفاالت بلوغ سن التكليف الديين  بوظائف املؤسسة الدينية أو لتعليم أطفال اليهود تعاليم دينهم أو

وكانت املدارس العلمانية مفتوحة على . ليهودية يف الواليات املتحدةاحلياة ا اليت أصبحت من أهم مالمح) برمتسفاه(
اليهودية آنذاك اهتماماً كبرياً  ولكن مل تبد أغلبية أعضاء اجلماعة. أمامهم، فكان أبناء أثرياء اليهود يلتحقون ا مصراعيها

يتميزون بأزياء أو لغة خاصة م، بل كانوا أعضاء اجلماعة اليهودية  ومل يكن. بالتعليم العايل بسبب توجههم االقتصادي
محلها املهاجرون  وأدى كل هذا إىل اختفاء كثري من القيم التقليدية اليهودية اليت. أعضاء اتمع يسلكون سلوك بقية

النسيان أن كثرياً من الشعائر الدينية أخذ يطويها  كما. معهم من أوطام األصلية، بل كان أبناؤهم يسخرون منها متاماً
الذي تتحدث عنه الكتب ) جالوت(اليهودية يشعرون بأن وطنهم اجلديد هو املنفى  واإلمهال، ومل يكن أعضاء اجلماعة

  ).من قبل متاماً كما فعل أعضاء اجلماعة يف بابل(بل اعتربوه وطنهم النهائي والقومي والوحيد  الدينية،
 

تارخيها، حتددت يف تلك املرحلة حبيث ومست  ودية، وكذلك ثوابتوميكن القول بأن املالمح األساسية للجماعة اليه
  .مراحل التطور الالحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض اآلخر ومل تشهد. تطورها الالحق مبيسمها

 
هاء اليهود تزوج كل وج وعلى سبيل املثال،. هذا املناخ اجلديد إىل اندماج اليهود سريعاً، بل وإىل انصهارهم وقد أدى

مألوفاً يف املدن الكبرية بكل ما ينتج عنه من انصهار  يف والية كونتيكت من غري اليهود، وكان الزواج املُختلَط أمراً
  .كامل

 

  "1820-1776"المرحلة األلمانية األولى 

"The Firs t German Era "1776- 1820  

جلماعة اليهودية يزيد على ألفني أو ثالثة آالف، ولكن ا عند إعالن استقالل الواليات املتحدة، مل يكن عدد أعضاء
وقد حتددت مواقفهم حسب مواقف اجلماعات غري اليهودية اليت كانوا  .1820 عددهم وصل إىل أربعة آالف عام

برية ال تربطهم عالقة ك وملا كانت أغلبيتهم من التجار الذين. ظهرانيها أو الطبقة اليت كانوا ينتمون إليها يعيشون بني
. ومع هذا، كانت هناك أقلية ضمن احلزب املوايل إلجنلترا .، فقد كانوا من مؤيدي إعالن االستقالل)إجنلترا(بالوطن األم 
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تفرقة، مثل  أمريكا، وكذلك دستورها، املساواة الكاملة بني األفراد، فأُلغي كل ما تبقَّى من وقد أكد إعالن استقالل
الناس الذين يتم التسامح معهم أو استبعادهم  ومل يكن اليهود جمموعة من. لب وظيفةفرض القَسم املسيحي على أي طا

 مواطنني هلم مجيع احلقوق وعليهم مجيع الواجبات، ومل يكونوا أيضاً مجاعة وظيفية كما كان احلال يف أوربا، وإمنا كانوا

ولكن يالحظ أن بعض  . عن الدولةوقد نص التعديل األول للدستور األمريكي على الفصل الفوري للدين. وسيطة
التفاوت يف وضع أعضاء اجلماعة اليهودية من والية إىل  الواليات األمريكية مل تطبق الدستور، األمر الذي كان يعين

  .كان يتسم باملساواة وبتطبيق مثُل االستنارة واالنعتاق ولكن الوضع، بشكل عام،. أخرى
 

كما . التجار أن أصبح بعض أعضاء اجلماعة اليهودية من أصحاب األراضي وكبارزراعة القطن إىل  وأدى التوسع يف
شركات تأمني، وعملوا يف أسواق األسهم  اجته بعضهم إىل االشتغال يف جمال النشاطات املالية والعقارية، فأنشأوا

مهناً ) 1820م عا(كذلك دخل بعض أعضاء اجلماعة اليهودية  .والسندات ويف قطاع الصناعة، وفتحوا املصارف
  .املتحدة وكان اليهود موزعني على معظم مدن الواليات. واهلندسة والتربية والصحافة القانون والطب: جديدة، مثل

 
ومل يكن املعبد اليهودي . وال تزال للعناصر غري الدينية أما من ناحية تنظيم اجلماعة اليهودية، فيالحظ أن اهليمنة كانت

اليهودية  يدار حسب القيم العامة للمجتمع األمريكي وليس حسب القيم الدينية أو التقليدية لٍّواحلاخام سوى جزء من ك
وعلى . الثقايف يف احلضارة األمريكية إسهاماً ذا بال ومن الناحية الثقافية، مل يكن إسهام أعضاء اجلماعة اليهودية. اخلاصة

  .أمريكي مستقل تزال آنذاك تابعة ألوربا، ومل يكن هناك بعد إبداعالثقافية األمريكية نفسها ال  كلٍّ، فقد كانت التقاليد
 

وكان انتماؤهم . األمريكي، ومل تكن هلم ثقافة مستقلة لقد كان أعضاء اجلماعة اليهودية بشكل عام مندجمني يف جمتمعهم
العنصر  عنصر اإلشكنازي األملاينويف هذه الفترة، أصبح ال. مسألة شكلية وحسب) أو اإلثنية الدينية(إىل ثقافتهم اليهودية 

  .الغالب متاماً
 

  "1880-1820"المرحلة األلمانية الثانية 

"The Second German Era "1820- 1880  

 الذي طرأ على أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة هو ازدياد عددهم وحتول ال شك يف أن التطور األساسي

بداية هذه املرحلة، كان عدد  وعند. واحدة من أكرب اجلماعات اليهودية خارج شرق أوربااجلماعة من أقلية صغرية إىل 
وقُدر عدد . 1840 ألفاً عام 15 مث إىل 1826آالف عام  أعضاء اجلماعة اليهودية حنو أربعة آالف، زاد إىل ستة

وكان  .(1880 عام(اً مع اية هذه الفترة ، ويقال إنه وصل إىل مائتني ومثانني ألف1860عام  اليهود مبائة ومخسني ألفاً
بعد ضمها من بولندا، أو كانوا من اليهود  املهاجرون، أساساً، من أصل أملاين، وخصوصاً من منطقة بافاريا وبوزنان

ي موجة اهلجرة األملانية إذ هاجر مخسة ماليني أملاين من بينهم مائتا ألف يهود األملان أو من بوهيميا وار جاءوا مع
فهاجر معهم صغار  وكانت أغلبية املهاجرين من الفالحني األملان الذين اضطروا إىل اهلجرة،). 1890  1825(
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وقد وصلت اهلجرة . مقربة منهم يف الواليات املتحدة التجار اليهود الذين كانوا مرتبطني اقتصادياً م واستوطنوا على
 وقد كان يهود أملانيا أملانيني، متاماً.  وبعد الكساد االقتصادي يف أوربا1849  1848إىل ذروا بعد إخفاق ثورات 

  .مثلما كان السفارد إسبانيني وبرتغاليني

 
 ، وجتئ بعدها مدن أخرى1860اجلماعة اليهودية يف نيويورك، فبلغوا أربعني ألفاً عام  وقد استقر أكرب عدد من أعضاء

وعلى ضفاف البحريات الكبرية، واجتهوا  ز التجارية بالداخل، على األاركما متركزوا يف املراك. مثل فيالدلفيا وبالتيمور
. وشيكاغو وديترويت، ويف سينسنايت ومنيابوليس وسانت لويس ونيو أورليانز حنو الغرب يف سرياكيوز وبفالو وكليفالند

حمى االندفاع حنو   مع1852  1849أعداد كبرية من أعضاء اجلماعة اليهودية إىل كاليفورنيا يف األعوام  وتدافعت
  .فرانسيسكو وحدها عشرة آالف الذهب، إذ بلغ عدد أعضاء اجلماعة اليهودية الذين استوطنوا سان

 
الباحثني عن الذهب يف كاليفورنيا، ومل يعمل منهم يف الزراعة سوى  وقد عمل أعضاء اجلماعة اليهودية موردين حلاجات

ورغم . بالتجارة هن مثل الطب والقانون صغرية، إذ كانت األغلبية العظمى تعملنسبة العاملني يف م وكانت. قلة نادرة
يعملوا جتاراً متجولني بسبب ارتفاع األرباح اليت كان  أن كثرياً من املهاجرين عملوا حرفيني يف أوربا، فإم فضلوا أن

 ون جتاراً متجولني أيضاً إذ أن بعضيكون من األدق أن نذكر أم كانوا حرفيني يعمل ومع هذا، قد. بوسعهم حتقيقها

التجار من أعضاء اجلماعة اليهودية  وقد بدأ. السلع اليت كان يسوقها هؤالء، مثل املالبس واألحذية، كانت من صنعهم
 جتار يتجولون بعربام اليت جترها اخليول، مث إىل جتار يفتحون دكاكني يف عملية التسويق سرياً على األقدام، فتحولوا إىل

جتارة التجزئة  واستمر هذا االجتاه حىت العصر احلديث حيث جند أن. مفارق الطرق، مث إىل جتار كبار صغرية على
ميتلكها بعض أعضاء  (department stores دبارمتنت ستورز: باإلجنليزية(واملتاجر الكربى ذات األقسام املتعددة 

بل إن الصناعات اليت تركز . وج، وهو البديل احلديث للبائع املتجولالكتال كما قاموا بالبيع من خالل. اجلماعة اليهودية
الباعة اجلائلني الذين حتولوا  ومن أهم. اجلماعة اليهودية هي الصناعات اخلفيفة اليت يلتقي فيها التاجر بالصانع فيها أعضاء

قد حقق أعضاء اجلماعة اليهودية و. احملال التجارية الشهرية إىل جتار كبار أبراهام شتراوس ومجبل، ومها من أصحاب
اجلنوب كان أعلى  االندماج يف معظم مناطق الواليات املتحدة، ولكن يالحظ أن اندماجهم يف جمتمع معدالً عالياً من

ومن هذا املنظور، كان أعضاء . كان اللون وحسب ويعود هذا إىل أن معيار التضامن يف اجلنوب. بكثري منه يف الشمال
وذلك على عكس الشمال حيث كان الدين . يتجزأ من اجلماعة البيضاء املهيمنة دية يشكلون جزءاً الاجلماعة اليهو

الذين يقال هلم ) األساس، ومن مث كانت النخبة من املسيحيني الربوتستانت البيض من أصل أجنلو ساكسوين واللون مها
  ).الواسب

 
بة اجلنوبية البيضاء ولغتهم وعادام ومهنهم، وامتلكوا العبيد وتاجروا النخ وقد تبنى أعضاء اجلماعة اليهودية أزياء أعضاء

مل يلعبوا دوراً أساسياً يف  ومع هذا، جتب اإلشارة إىل أن اليهود. وكان هناك عدد من كبار جتار العبيد من اليهود فيهم،
قت احلاضر، فهم قد يوجدون الواليات املتحدة حىت الو تأسيس مؤسسة الرقيق وال خيتلف وضعهم هذا عن وضعهم يف

  .مثل املصارف، مع بقاء دورهم تابعاً مهما زاد عددهم ونفوذهم يف أهم املؤسسات وأكثرها حيوية،



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               662  

 
ظلوا  ومن املعروف أن أعضاء اجلماعة اليهودية). 1865  1861(الفترة اندالع احلرب األهلية  وقد شهدت هذه

. أثار حنق األوساط الليربالية ضدهم باستثناء حاالت فردية، األمر الذيمبنأى عن احلوار الذي دار حول مؤسسة الرقيق 

ولعله كان، يف . يهودية آنذاك، قد لزم الصمت متاماً بشأن هذه القضية ويالحظ أن احلاخام إسحق وايز، أهم شخصية
بني الفريقني  على احلدودخيتلف كثرياً عن موقف بقية املواطنني يف مدينة سينسنايت، وهي مدينة تقع  موقفه هذا، ال

» يهودي«اليهودية ككل مل يكن هلم موقف  والبد أن نذكر هنا أن أعضاء اجلماعة. املتصارعني يف الشمال واجلنوب

اجلغرايف، فكان يوجد سبعة آالف جندي يهودي يف جيوش الشمال  مستقل، وإمنا حتددت والءام حبسب موقعهم
  .فيه الذي يعكس اندماجهم يف اتمع وتقبلهم املواقف السياسية السائدةاجلنوب، األمر  وثالثة آالف يف جيوش

 
واستفاد كثري من التجار من . التجارية والصناعية وبعد احلرب األهلية وإلغاء الرقيق، فُتح اجلنوب األمريكي لالستثمارات

 ي، وحققوا ثروات كبرية يف جمال التجارةأملاين من النشاط االقتصادي والتوسع الصناع أعضاء اجلماعة اليهودية من أصل

بتزويد اجليوش املتحاربة باألزياء  واملصارف وصنع املالبس، فلقد قامت أعداد كبرية من املتعهدين العسكريني اليهود
استفادوا من وصول يهود اليديشية، فاستغلوا هذه العمالة اليهودية  كما. العسكرية اليت تطلبها، وحققوا أرباحاً طائلة

وبلغ املهاجرون  .مؤسسام التجارية والصناعية، وهو ما دعم مكانتهم وأكد قيادم للجماعة اليهودية الرخيصة يف
  .اليهود األملان ذروة مكانتهم يف هذه املرحلة

 
ضني فشكِّلت هيئة املفو أعضاء اجلماعة اليهودية أن يضعوا إطاراً تنظيمياً لوجودهم يف الواليات املتحدة، وقد حاول

، )ألنه كان حيمل إحياءات سلبية يف تصورهم» يهودي» ويالحظ عدم استخدام مصطلح(اإلسرائيليني األمريكيني 
، وكلها مؤسسات 1874 ومجعية الشباب العربيني عام 1843عام ) بناي بريت) وكذلك أُسست مجاعة أبناء العهد

لبقائها   املؤسسات الدينية نفسها كانت تعتمد عليهاأي حتكم حاخامي أو أي إطار ديين، بل إن تقع خارج نطاق
األملان، من خالل اليهودية اإلصالحية، وهي  وقد عبرت اهلوية اليهودية الدينية عن نفسها، وخصوصاً بني. واستمرارها

عن مبادئها وقد أعلنت اليهودية اإلصالحية . اجلديد يف الواليات املتحدة صيغة دينية تسمح لليهودي بالتكيف مع وطنه
وكلية  1873٬ ، ومت تأسيس احتاد األبراشيات العربية األمريكية عام1885مؤمتر بتسربج اإلصالحي عام  الدينية يف

ومع هذا، مل تكن هناك سلطة دينية . التربوية ، وهي أهم املؤسسات اليهودية اإلصالحية1875االحتاد العربي عام 
مل  والواقع أن املهاجر اليهودي األملاين. سبب الطبيعة الفيدرالية للمجتمع األمريكيوب مركزية، نظراً للتنوع اإلثين لليهود،

مجاعة حتتفظ بشعائرها الدينية وتؤسس  يكن جيد أن مثة عالقة كبرية مع املهاجر اليهودي البولندي مثالً، فقد كانت كل
.  شرق أوربا يتبعون اليهودية األرثوذكسيةوكان معظم يهود. اليهودية معابد يهودية خمتلفة باختالف األصول اإلثنية

  .حركة بناء للمعابد اليهودية الضخمة اليت تشبه الكاتدرائيات وشهدت هذه الفترة
 

إسهام أعضاء اجلماعة  احلضارة األمريكية قد دخلت، يف هذه املرحلة، مرحلة إبداعية يف اآلداب والفنون، فإن ورغم أن
أعضاؤها ناصية اللغة اإلجنليزية أو مصطلَحات احلضارة  لكوم مجاعة مهاجرة مل ميتلكاليهودية فيها كان ضعيفاً، وذلك 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               663  

  1849(كُتاب يهود يف عصر ويتمان وملفيل ومارك توين سوى إميا الزاروس  ولذا، مل يكن هناك. اجلديدة

مجيع قطاعات اتمع  هودية يفويالحظ تزايد اندماج أعضاء اجلماعة الي. شاعرة ليست هلا أمهية كبرية وهي) 1887
السود والصينيني وعن هويته الدينية الربوتستانتية عن  األمريكي الذي كان يعبر عن هويته العرقية عن طريق التعصب ضد

 وقد شهدت. واملهاجرين األيرلنديني وليس عن طريق معاداة اليهود على الطريقة األوربية طريق التعصب ضد الكاثوليك

عضويتهم يف النوادي األرستقراطية  ة ظهور واحد من أهم مظاهر معاداة اليهود يف الواليات املتحدة وهو رفضهذه الفتر
سطحية ظاهرة العداء لليهود يف الواليات املتحدة وعدم جتذُّرها  وهو شيء سطحي تافه يدل على. والنوادي االجتماعية
النوادي  فبينما كانت بعض).  على اليهود، ال العداء ضدهمولذا فهو شكل من أشكال التحامل) يف اتمع األمريكي

ال متانع يف هذه الفترة نفسها أن تنتخب  االجتماعية متارس التفرقة ضد أعضاء اجلماعة اليهودية، كانت املدن األمريكية
ل ضراوة، وتنكر كثري من هذه املدن ال تزال متارس التفرقة ضد السود بك كما كانت. عمداً ينتمون إىل هذه اجلماعة

 .احلافالت أبسط احلقوق، مثل االلتحاق باجلامعات أو اجللوس على املقاعد األمامية يف عليهم
 

  1971الواليات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام : الباب السابع عشر

 

  "1922-1880"بداية المرحلة اليديشية 

"The Beginning of the Yiddish Era "1880- 1922  

  ):1929 - 1880(الكربى  اهلجرة: الفترة األوىل) أ

أحدمها خاص حبركيات اتمع األمريكي، : الواليات املتحدة لسببني تغيرت السمات األساسية للجماعة اليهودية يف
الواليات أن حصلت  فبعد املرحلة التجارية األوىل من تاريخ الواليات املتحدة، وبعد. باجلماعة نفسها والثاين خاص

توحيد السوق القومية يف الواليات املتحدة وفتح  املتحدة على استقالهلا السياسي، وبعد أن جنحت جيوش الشمال يف
واالستثمارات الصناعية، تزايدت حركة التصنيع فأقيمت يف هذه الفترة شبكة  اجلنوب الزراعي للنشاط التجاري

قربت بينها وبني بقية  رق، اليت قربت بني أجزاء القارة األمريكية كماالسريعة، من البواخر والقطارات والط املواصالت
أن حركة الريادة واالستيطان حنو الغرب كانت قد وصلت  ويالحظ. العامل، األمر الذي سهل عملية االنتقال واهلجرة

وقد  .راك االجتماعي أصبحت مغلقةاملناطق املتامخة املفتوحة اليت كانت جماالً مفتوحاً للح إىل ايتها، وهو ما يعين أن
حباجات املستهلكني املتزايدة، وبالتايل  أدى اتساع السوق إىل أن احلرفيني مل يعودوا قادرين على إنتاج السلع اليت تفي

كما ظهرت صناعات جديدة مثل صناعة الصلب . من الصناعات القدمية حلت املصانع الكبرية حمل احلرفيني يف كثري
إىل عمال صناعيني،  وأدى كل هذا إىل ازدياد احلاجة. الصناعات اليت غيرت وجه الواليات املتحدة هيوالسيارات و

باأللوف من روسيا وبولندا وغريمها من بالد شرق  كما فتحت األبواب للمهاجرين، ومنهم يهود اليديشية الذين جاءوا
  .يف صفوف الطبقة العاملة أوربا، فاخنرط املهاجرون اليهود
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اليهودية يف الواليات املتحدة إىل أهم جتمع يهودي يف العامل  حتول اجلماعة) 1918بعد عام (مث شهدت هذه الفترة 
من جمموع   ألفا280ًوقد زاد عدد اليهود من . أكرب جتمع، بعد التجمع اليهودي يف شرق أوربا على اإلطالق وثاين

عام 115.000.000  من جمموع سكان تعداده4.500.000 إىل 1880 عام 50.155.000سكان تعداده 
أعوام الذروة هي أعوام  ، وكانت1925 و1880 بني عامي 2.378.000وبلغ عدد املهاجرين . 1925
وقد أثبتت الواليات املتحدة أا أكثر  . ألف يهودي معظمهم من شرق أوربا642 حينما وصل 1908  1904

الذي يهرول إليه املهاجرون ) جولدن مدينا: باليديشية(فهي حبق البلد الذهيب  ذا،ول. جاذبية من فلسطني بالنسبة لليهود
  .من إرتس يسرائيل وأرض امليعاد بدالً
 

ففي . اجلماعة هي النسبة األقل بني جمموعات املهاجرين، باستثناء األيرلنديني وكانت نسبة العائدين إىل أوربا من أعضاء
وكان  .1919 ، مث وصلت إىل الصفر تقريباً عام1908عام % 8فضت إىل ، واخن%25بلغت النسبة  1880٬ عام

واإلجناب، كما أن نسبة الرجال إىل النساء   سنة، أي أن معظمهم كان قادراً على العمل40 و15عمر املهاجرين بني 
يعودون بعدها إىل قد هاجروا بنية االستقرار وليس لتحقيق ثروة صغرية  كانت متعادلة وهو ما يدل على أن املهاجرين

  .األصلية أوطام
 

فبلغ عدد املهاجرين اليهود يف والية نيويورك عام  وقد استقر املهاجرون يف كل املدن، يف معظم الواليات واملناطق،
 نسمة، ويف والية نيوجرسي 189.671ماساشوسيتس  ، ويف والية1.603.923 حنو 1918

نسمة، ويف والية 166.361نسمة، ويف والية أوهايو  322.406 نسمة، ويف والية بنسلفانيا149.476
  .نسمة 63.562كاليفورنيا 

 
من التجارة إىل املهن، فاشتغلوا بالقضاء والسياسة  وشهدت هذه الفترة حتول بعض أعضاء األرستقراطية األملانية اليهودية

ائف املتصلة بالبحوث العلمية واألدب والنشر والطب والوظ) عائليت كون ووربرج مثل(واألعمال املصرفية واملالية 
االقتصادي األوريب وتزايد  وكان هذا التحول يعين حترر أعضاء اجلماعة اليهودية تدرجيياً من مرياثهم. األكادميية واملهن

ويالحظ أنه مل يكن يوجد سوى عدد . مثل أسرة جوجينهامي وظهر بينهم رعاة للفنون. اندماجهم يف اتمع األمريكي
هامشية  الكربى اليت سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركَّز اليهود يف صناعات استهالكية قليل من اليهود يف الشركات

  .مثل صناعة السينما اليت سيطر عليها وليام فوكس ولويس ماير واإلخوة وارنر
 

فقد انضموا إىل صفوف الطبقة ، »اليديشية يهود«وفيما يتصل باملهاجرين من شرق أوربا، وهم الذين نطلق عليهم 
، واليت كانت تقام يف مكان ضيق قذر »ورش العرق«اليت كانت تسمى  العاملة، وخصوصاً يف مصانع املالبس الصغرية

يهود  وكان أصحاب هذه الورش من. ماكينات اخلياطة البدائية ويقطن فيه صاحب املصنع وزوجته توضع فيه بعض
كان بوسع أصحاب العمل استغالل  كما. حتتاج إىل رأمسال كبري وال إىل خربة غري عاديةشرق أوربا، نظراً ألا ال 

يهود شرق أوربا كانوا مركزين أساساً يف حرفة اخلياطة يف  العمالة اليهودية املهاجرة الرخيصة فيها، وخصوصاً أن
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 مخسة يعملون مدة ست عشرة عدد العمال يف كل ورشة ال يزيد يف بعض األحيان على وقد كان. بالدهم األصلية
ورش العرق، وخصوصاً بعد أن  وكان املمولون من أعضاء اجلماعة اليهودية من أصل أملاين ميتلكون أيضاً. يومياً ساعة

 حني زاد عدد صغار املمولني من 1914املالك حىت عام  وقد ظلوا أغلبية. حققوا ثروات ضخمة من احلرب األهلية
 وقد نظمت.  ثالمثائة ألف يهودي1913وبلغ عدد العاملني يف هذه الصناعة عام . األملان منشرق أوربا على عددهم 

اليت شهدت حتول الورش  ، وهي الفترة1916  1909هذه الطبقة العمالية نفسها على هيئة نقابات عمال يف الفترة 
وقد عمل كثري من يهود شرق أوربا يف . دةالواليات املتح إىل مصانع كبرية وظهور الوعي العمايل واحلركة النقابية يف

مرياثهم  وكل هذا يدل على أن. ، وعملوا جتاراً صغاراً وبقَّالني)جنارين ونقاشني(البناء  صناعة اإلبر ولف التبغ وصناعة
ولكن . متزال يف بداية الطريق بالنسبة إليه االقتصادي األوريب كان ال يزال حيدد اختيارام وأن عملية األمركة كانت ال

قوانني يف الواليات املتحدة ترغم أعضاء اجلماعة اليهودية على االضطالع  أنه مل تكن توجد أية جيب أن نشري إىل
بسبب أي قسر  معينة، فقد كان اليهود يتركزون يف صناعات دون غريها، ويف مهن أو حرف دون أخرى، ال بوظائف

املال الذي جلبوه معهم، ونوعية الكفاءات  ن بالدهم ومقدار رأسخارجي وإمنا بسبب طبيعة اخلربات اليت محلوها م
كما يالحظ أن مرياثهم االقتصادي كان يثقل كاهل املهاجرين اجلدد من شرق  .واخلربات اليت حيتاج إليها اتمع اجلديد

هلم اتمع األمريكي  اأما أعضاء اجلماعة اليهودية من أصل أملاين، فقد اغتنموا كل الفرص اليت أتاحه. وحسب أوربا
أبناء يهود شرق أوربا بعد جيلني حني انتهت فعالية  وقد حلق م. ووصلوا إىل أعلى شرائحه واشتغلوا جبميع املهن

 .موجات اهلجرة املرياث االقتصادي مع انتهاء
 

 لغة املهاجرين يف الشارع الشارع الروسي البولندي مث صارت أما من الناحية الثقافية، فيالحظ أن اليديشية كانت لغة
يديشي  ولذا، ظهرت ثقافة يديشية علمانية شجعتها احلركة العمالية، وظهر أدب. استمرارها األمريكي، ومن هنا كان

. االت، كما ظهرت سينما يديشية  ألف نسخة يف اليوم، وكذلك العديد من600  500وجرائد يديشية توزع حنو 

واستمرت حىت بداية العشرينيات، متاماً كما كان األمر يف االحتاد  روة يف أوائل القرنووصلت الثقافة اليديشية الذ
واحد  يوجد مسرح يديشي يف نيويورك وسبعة عشر خارجها قدمت مخساً ومثانني مسرحية خالل شهر فكان. السوفييت

ولكن . جلني فيه اثىن عشر ألفاًاملس ووصل نظام التعليم اليديشي إىل ذروته أيضاً إذ كان عدد الطلبة). 1927عام (
أن لغة يهود شرق أوربا أصبحت يف الواليات املتحدة دون جذور،  إسحق بشيفس سنجر، أكرب كُتاب اليديشية، الحظ

  .متوت ولذا فقد كُتب عليها أن
 

. ليهودي أو اللغة العربيةللثقافة اليديشية وليس للدين ا وكان توجه اجليب اليديشي معادياً للصهيونية، كما أن والءه كان

ويالحظ أن العالقات . وثوريني ومفكرين وفوضويني، كما كان يضم بعض املتدينني وكان هذا اجليب يضم ملحدين
اليهود ذوي األصل األمريكي،  القيادة األملانية األرستقراطية واجلماهري اليديشية مل تكن محيمة، كما أن العمال بني

اخلياطني املهرة، كانوا يبدون عداًء واضحاً للمهاجرين، نظراً  ينة مثل صناعة السيجار، وكذلكاملتركزين يف صناعات مع
، لإلشارة »شيين» العنصرية وكذا كلمة» كايك«وقد حنت اليهود األملان كلمة . انعزالية وختلُّفاً وثورية ملا كانوا يعتربونه

) االام اآلري التقليدي الذي كان يوجه لليهود وهو(» ويونآسي« إىل يهود شرق أوربا، كما كانوا يتهموم بأم 
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 وهو ما يدل على أن أعضاء(كبرياً من الثوريني والفوضويني، وأن لغتهم لغة اخلنازير  وأم يضمون يف صفوفهم عدداً

  ).اجلماعة اليهودية من أصل أملاين كانوا أملاناً حىت النخاع
 

هذا شأن  جرين على هيئة مجاعات صغرية تعيش يف حي واحد داخل املدن، شأا يفاجلماعة من املها وتجمع أعضاء
يف نيويورك أكرب  «Lower East Side لوار إيست سايد«خمتلف مجاعات املهاجرين، وكان احلي الشرقي األسفل 

، فانتشرت بينهم يف مساحة ال تتجاوز ميلني مربعني 1915 هذه األحياء وكان يضم ثالمثائة ومخسني ألف يهودي عام
األربعينيات،  كما ظهرت مافيا يهودية ازدهرت يف الثالثينيات، مل يقض عليها إال يف أواخر .اجلرمية وخباصة بغاء الفتيات

أحوال اليهودي املالية تتحسن، فإنه عادةً ما  وعندما كانت. وختصصت يف عمليات االغتيال حلساب العصابات األخرى
  .أحياء أكثر جاذبية حياء وينتقل إىلكان يترك مثل هذه األ

 
اليت كانت تضم اليهود الذين جاءوا ) الالندز مانشافتني(» املهاجرين روابط«ومن أهم األطر التنظيمية ما يعرف باسم 

الطمأنينة  واحد، حيث لعبت دور املؤسسة االجتماعية الوسيطة اليت وفرت للمهاجرين شيئاً من من بلد أو موطن
إجراءات الدفن واملسامهة يف نفقات اجلنازات   اتمع الرأمسايل اجلديد، واليت قدمت هلم خدمات أخرى مثلوالدفء يف

. اليت ترعى مصاحلهم االجتماعية) أربيتر رنج(مرتبطة عادة بدوائر العمال  وكانت هذه اجلماعات. وغريها من الطوارئ

اإليطاليني، األمر  من% 46من البولنديني و% 64بة، مقابل املهاجرين اليهود يعرفون القراءة والكتا من% 74وكان 
احلراك االجتماعي يف العصر احلديث، فأرسلوا أوالدهم  الذي جعلهم واعني بأمهية التعليم باعتباره واحداً من أهم وسائل

  .بعملية اندماجهم يف اتمع إىل املدارس، وهو ما سارع
 

فمعظمهم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغرية، أو العمال . ضحالً  هذا،ولكن تكوين املهاجرين الثقايف كان، مع
. التحرميات وقد كانوا يعرفون قدراً ما من شعائر الدين اليهودي وبعض. أي تعليم ديين أو علماين الذين مل يتلقوا

ئر الدينية املختلفة، فتخلوا عن إقامة ممارسة الشعا ولكنهم مل يكن لديهم ال الوقت وال الرغبة يف ارتياد املدارس الدينية أو
وهو ما  يعد أمراً مهماً جداً بالنسبة هلم،) برمتسفاه(االحتفال ببلوغ سن التكليف الديين  ومع هذا، كان. شعائر دينهم

رية وكانت أعداد كب. ديين إىل انتماء إثين كان يدل على أن اليهودية بدأت تتحول، بالنسبة لعدد كبري منهم، من انتماء
جتعل احلياة األرثوذكسية أمراً صعباً للغاية ألن احلصول على الطعام الشرعي  من اليهود تعيش منعزلة يف مناطق ختومية

اليهود ودون أن يذحبوها  وكثرياً ما كان اليهودي حيصل على طعامه من احليوانات اليت يصيدها غري. مستحيل كان شبه
  .على الطريقة الشرعية

 
للحاخامات  االنتشار بني أعضاء اجلماعة اليهودية من أصل أملاين، فأُسس املؤمتر املركزي ة اإلصالحية يفوأخذت اليهودي
األرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم  أما املهاجرون من شرق أوربا، فقد أحضروا اليهودية. 1889األمريكيني عام 

وتأسست مؤسسات اليهودية .  وخصوصاً اخلياطنياليهود، وكانت األرثوذكسية منتشرة بني احلرفيني. بالدين
، واحتاد احلاخامات األرثوذكس 1898بينها احتاد األبرشيات األرثوذكسية عام  األرثوذكسية يف هذه الفترة، من
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قطاع جديد من  وبدأ يظهر. 1913، وجملس أمريكا احلاخامي عام 1902يف الواليات املتحدة وكندا عام  اليهودية
ولكن الصبغة اإلصالحية . الشعائر األرثوذكسية ين متت علمنتهم، وبالتايل صعب عليهم االستمرار يفاملهاجرين الذ

حاجة هؤالء، ظهرت اليهودية احملافظة كمحطة يف منتصف الطريق  ولسد. كانت صبغة متطرفة من وجهة نظرهم
  .ري من الرموز اإلثنيةالدينية وخلعتها على اإلثنية اليهودية، كما احتفظت بكث احتفظت باملطلقية

 
أيضاً، من بينها الكلية الالهوتية اليهودية عام  وقد مت تأسيس أهم املؤسسات اليهودية احملافظة التعليمية يف هذه الفترة

وهو يضم األبرشيات  (1913، ومعبد أمريكا املوحد عام 1900عام  ، ومجعية احلاخامات األمريكيني1886
جهة واليهودية  ع اإلثين بني األملان ويهود شرق أوربا يف شكل صراع ديين بني األرثوذكسية منالصرا وتبدى). احملافظة

  .اإلصالحية مث احملافظة من جهة أخرى

 
القوى  هذه الفترة، بدأت تظهر عالمات الكساد االقتصادي، فألقت مجاهري العاطلني باللوم على ويف السنني األخرية من

  .اآلسيويني واليهود بدرجة أقل  واملواقف العرقية جتاه السود، واملهاجريناخلارجية، وسادت النظريات
 

خيضع لتطورات عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان خيتلف بشكل  ولكن، يالحظ أن منط حياة املهاجرين كان
التعليم  سبب تزايد فرصأنفسهم، ألم حققوا معدالت عالية من االندماج االقتصادي والثقايف ب جوهري عن حيام هم

النقابات اليهودية إىل النصف يف العشرينيات،  ولكل هذا، اخنفضت عضوية احتادات. أمامهم يف املدارس األمريكية العامة
واألدب اليديشيان ألن األبناء كانوا يتحدثون اإلجنليزية وال يعرفون اليديشية  كما اضمحلت الصحافة اليديشية واملسرح

يكتب لعامل املهاجرين البقاء حىت   يتحدثون ا، كما أم كانوا ال يكترثون البتة بروابط املهاجرين، ومليعرفوا وال أو
قانون (ولذا، فمع فرض نظام النصاب على اهلجرة . اجلدد منتصف العشرينيات إال بسبب وصول أفواج املهاجرين

وقد ساهم القانون . 1940 إىل جمرد أثر وذكرى عام العامل يف االختفاء حبيث حتول ، بدأ هذا1925عام ) جونسون
املهاجرين إىل مجاعة معظم  الذكر يف التعجيل بتحويل أعضاء اجلماعة اليهودية من مجاعة أغلب أعضائها من آنف

ية التعليم اليهودي تقريباً على مدارس األحد، وأخذت مدارس اليديش واقتصر. أعضائها ولدوا يف أمريكا وتشربوا ثقافتها
البناء الوظيفي وأسلوب  ولذا، يالحظ أنه، مع اية الفترة، ظهرت بعض التحوالت الراديكالية يف. التدرجيي يف االختفاء

أحياء املهاجرين لتستوطن يف أحياء حضرية أكثر ثراء،  احلياة اخلاص بأعضاء اجلماعة، فبدأت أعداد كبرية منهم تترك
 ين إىل وظائف جتارية وكتابية ومهنيةاملهاجر وبدأوا يتحولون عن وظائف

 
 خترجوا يف املدارس احلكومية والكليات يعملون يف مهن القانون والطب البشري وطب وبدأ أبناء املهاجرين الذين

الكتابية اإلدارية، وظائف الياقة  وكان االجتاه األكرب حنو األعمال الصغرية املستقلة والوظائف. األسنان والتدريس
ومع حلول . ، وخصوصاً صناعة املالبس»احلرف اليهودية«يسمى  تناقص عدد أعضاء اجلماعة اليهودية فيماو. البيضاء

اجلماعة اليهودية يشكلون مخسي نقابات عمال صناعات املالبس وحسب بعد أن كانوا  ، كان أعضاء1930عام 
االقتصادي والوظيفي   كاهلهم مرياثهماألغلبية العظمى من أعضائها، أي أن املهاجرين اليهود نفضوا عن يشكلون
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ومن أعضاء يف مجاعة وظيفية يهودية إىل أعضاء يف  األوريب حبيث حتولوا من جمرد يهود متأمركني إىل أمريكيني يهود
  .الطبقة املتوسطة األمريكية

 
ومع تزايد معدالت االندماج مع ايتها،  ولكن،. وظل إسهام يهود أمريكا الثقايف والفكري ضعيفاً يف بداية هذه الفترة

شهرة حملية وعاملية، مثل جرترود شتاين، وناشرون مثل نوبف، وكثري من  واألمركة، بدأ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا
  .السينمائيني املخرجني

 
وقد . نتماءاتلذا، كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وا. سياسياً ومل تكن اجلماعة اليهودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو

اليهودية من أصل  الصراع الديين بني األرثوذكس وغريهم، مث كان هناك الصراع بني أعضاء اجلماعة أشرنا من قبل إىل
املعادية للصهيونية أو غري املكترثة ا، والصراع بني دعاة  أملاين ويهود اليديشية، والصراع بني األقلية الصهيونية واألغلبية

االشتراكيني من  ، والصراع بني)أي االستقالل الثقايف للجماعات اليهودية(قومية الدياسبورا   ودعاةاالندماج والذوبان
هذا غري . الليربالية احملافظة من جهة أخرى بقايا البوند والشيوعيني والفوضويني من جهة ودعاة الفلسفات السياسية

  .عشرات الصراعات اجلانبية األخرى
 

وكان أوهلا جلان مساعدة املهاجرين   ظهور اهليكل التنظيمي ألعضاء اجلماعة اليهودية،وشهدت هذه الفترة بداية
الس القومي للنساء (، وهادساه 1884عام ) العربيني مجعية مساعدة املهاجرين(وغوثهم مثل منظمة هياس 

، ولكنها كانت منظمة 1897تأسيس املنظمة الصهيونية يف الواليات املتحدة عام  وقد مت. 1893عام ) اليهوديات
بني اليهود  متثل سوى أعضائها الذين كان معظمهم من أصول شرق أوربية، بينما ساد التيار االندماجي صغرية ال

  .الكنائس الربوتستانتية املتطرفة األملان، كما ظهر تيار صهيوين قوي ذو ديباجة مسيحية يف صفوف أعضاء
 

 تحدة، وبداية تطلُّعها لدور عاملي، مع احلرب العاملية األوىل، صاحبه ظهور نزعاتامل كما أن التوسع اإلمربيايل للواليات

وقد . رغم هزال املنظمة الصهيونية صهيونية بني أعضاء النخبة، ومن هنا كان تأييد حكومة الواليات املتحدة لوعد بلفور
. ل اهليكل التنظيمي ألعضاء اجلماعةأصل شرق أوريب يف داخ انعكس الصراع بني اليهود من أصل أملاين واليهود من

من   اللجنة اليهودية األمريكية اليت ضمت بعض أعضاء النخبة األملانية1906األملانية عام  فأسست القيادة اليهودية
مل تكن عضوية اللجنة مفتوحة،  وبطبيعة احلال. رجال البنوك وكبار التجار واحملامني، وأعضاء من القيادة السياسية

وإىل . 1917أوربية بتأسيس املؤمتر األمريكي اليهودي عام  رداً على تأسيس اللجنة، قامت العناصر الشرقو. للجميع
 .1914أخرى مثل جلنة التوزيع املشتركة عام  جانب ذلك، مت تأسيس مجعيات

 

  "1945-1929"نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود األمريكيين 

"The End of the Yiddish Era and the Emergence of American Jews  "1929- 1945  
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قد امتد إىل  وإن كان نفوذها(املتحدة، حىت ذلك التاريخ، حبيسة وضعها اجلغرايف منغلقة على نفسها  كانت الواليات
ولكنها . للعامل الغريب وللتشكيل اإلمربيايل الغريب ، ولذا مل تكن قد أدركت بعد دورها كقائد)أمريكا الالتينية والفلبني

  .للرأمسالية األمريكية، خرجت بعدها عمالقاً اكتسح اجلميع كانت مرحلة حضانة أخرية

 
اتمع األمريكي إذ تعطَّل كثري  املرحلة بالكساد األمريكي الذي غير حياة كثري من األمريكيني، وأثَّر يف بنية بدأت هذه

ر اهليكل الوظيفي ألعضاء اجلماعة اليهودية بشكل واضح، تغي وقد. من العمال وأفلس ألوف من صغار رجال األعمال
اليهود يف  تقريباً يعملون يف الزراعة أو احلرف اليدوية، ومل تكن توجد سوى أعداد قليلة من فلم يعد هناك أي يهود

ساساً كسماسرة يف أعضاء اجلماعة اليهودية أ وتركَّز األثرياء من. الصناعات الثقيلة سواء بني أصحاب العمل أو العمال
 أما الطبقة الوسطى اليهودية، فازداد. األخرى، ويف بيع العقارات وجتارة التجزئة البورصة والسينما، ويف أشكال الترفيه

الدارسني إىل أن هذا يعين أن  ويذهب بعض. تركُّزها يف املهن واألعمال التجارية الصغرية ووظائف الياقات البيضاء
الوظيفية الوسيطة، وإن كان السياق قد اختلف، وإىل أن اختالف   تلعب مرة أخرى دور اجلماعةاجلماعة اليهودية بدأت
  .اختالف السياق الشكل جمرد تعبري عن

 
ففي نيويورك، كان . اجلامعات احلكومية أو اخلاصة تزايد عدد الشباب من أعضاء اجلماعة اليهودية الذي يذهب إىل

وبلغ عدد الطلبة اليهود يف خمتلف اجلامعات األمريكية مائة ومخسة آالف، أي  اً،من جمموع طلبة اجلامعات يهود% 49
جيداً على التحوالت اليت  ويعد توجه الطلبة عند خترجهم حنو األعمال التجارية واملهن مؤشراً. الطلبة من عدد% 9

. تفق مع وضعهم يف اتمع األمريكيلليهود مبا ي بدأت حتدث يف هذه املرحلة واليت بدأت تصوغ اهليكل الوظيفي

تقريباً فاختفت الصحافة اليديشية اليومية وبقيت ثالث جمالت أسبوعية ال يزيد  وتراجعت اللغة اليديشية حىت اختفت
اليهودي األمريكي،  وبدالً من كوا لغة الشارع. على اثنني وعشرين ألف نسخة معظم قرائها من كبار السن توزيعها

. كانت لغة ثانية إىل جانب اإلجنليزية لشارع يف وليامزبرج وهو احلي اليهودي األرثوذكسي، حيثأصبحت لغة ا

  .اليديشية بدأ يكتب باإلجنليزية ويترجم أعماله إليها واختفى األدب اليديشي، بل إن بعض أدباء
 

 .1924 فل باا متاماً عامأبواب اهلجرة موصدة دون اليهود وغريهم من املهاجرين مث أُق ويف العشرينيات، كانت

ومع تدهور املوقف يف . ألفاً ، على ثالثة وثالثني1937 حىت عام 1933ولذلك، مل يزد عدد املهاجرين، من عام 
 إىل 1933وكان جمموع املهاجرين يف الفترة من . 1941و 1938 ألفاً يف الفترة بني 124أملانيا، ارتفع العدد إىل 

كان خمس .  فقط معظمهم من أملانيا واألراضي اليت احتلتها174.678حنو  ،، أي مدة اثىن عشر عاما1945ً
ثقافياً، مثل أينشتاين  املهاجرين املهنيني ونصفهم من الرأمساليني، وكان عدد كبري منهم من الشخصيات البارزة هؤالء من

  . والثورية وكذلك يف البحوث العلميةالسياسية اليسارية وحنا أرندت وأوبنهامير، وقد لعبوا دوراً ملحوظاً يف احلركات
 

أصبح أعضاء  اليهودية يف هذه املرحلة يفقدون كثرياً من تنوعهم، ويكتسبون شيئاً من التجانس، إذ وبدأ أعضاء اجلماعة
معظمهم اإلجنليزية ويذهب أوالدهم إىل  اجلماعة اليهودية مواطنني أمريكيني اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدث
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بل يبدو أن اجلماعة اليهودية املهاجرة كانت أسرع اجلماعات . األمريكية عليم أمريكية يستوعبون فيها القيممعاهد ت
وكان املدرسون من أعضاء  .ختلياً عن تراثها الثقايف ومنه اللغة، ويف التأمرك، ويف تبني لغة اتمع اجلديد املهاجرة

وهلذا، . وبدأت تنظيمات املهاجرين تتحول إىل بقايا أثرية .زية للمهاجريناجلماعة اليهودية من أنشط دعاة تعليم اإلجنلي
هو اإلطار  وقد وجدوا أن احلزب الدميوقراطي. اليهودية بدأوا يلعبون دوراً يف احلياة السياسية جند أن أعضاء اجلماعة

وهذه مسة .  إليه بأعداد كبريةفانضموا األمثل للتعبري عن مصاحلهم، شأم يف هذا شأن معظم املهاجرين واألقليات،
من % 90 و85فقد أعطى ما بني . اجلماعة اليهودية حىت الوقت احلايل جديدة ظلت لصيقة بالسلوك السياسي ألعضاء

األمريكية، فكان  وبدأ أعضاء اجلماعة حيققون بروزاً يف احلياة. 1945  1933لروزفلت يف الفترة  اليهود أصوام
واليات ومئات من كبار املوظفني املوجودين على مقربة  ة قضاة يف احملكمة العليا، وأربعة حكاممنهم أحد الوزراء وثالث

  .من صانع القرار

 
وكما قيل، فإن . صفوف األحزاب الثورية ويالحظ أيضاً أن عدداً كبرياً من أعضاء اجلماعة اليهودية كان يوجد يف

ما أن كثرياً من أعضاء املؤسسة الثقافية اليسارية كانوا، يف فترة ك من أعضاء احلزب الشيوعي كانوا من اليهود،% 50
  .االختفاء وهذه مسة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حىت الستينيات، وأخذت بعدها يف. اليهود الثالثينيات، من

 
دد اليهود الذين اليهودية ومؤسساا، فتناقص ع ومع تزايد معدالت االندماج، زاد ابتعاد أعضاء اجلماعة عن العقيدة

 اليهودية اإلصالحية واحملافظة، وتراجع نفوذ األرثوذكس مع ضعف مؤسسات املهاجرين وتزايد نفوذ. يذهبون إىل املعبد

اليت تقوم جبمع التربعات من  وشهدت هذه املرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات. واخنراطهم يف صفوف اتمع األمريكي
ومن أهم هذه التنظيمات مجاعة النداء اليهودي املوحد . إسرائيل ماعة اليهودية مث لصاحلاليهود بشكل منتظم لصاحل اجل

 الس القومي) 1941عام (جملس يهودي عام ملنظمات الدفاع اليهودية الذي أصبح امسه  ، وتأسس1939عام 

 National دفيسوري كاونسيلأ ناشيونال كوميونيت ريلشرت: باإلجنليزية(االستشاري لعالقات اجلماعة اليهودية 

Community Relations Advisory Council). أعضاء اجلماعة اليهودية يف هذه املرحلة مخسة  وقد بلغ عدد
فيها، من جمموع السكان البالغ مائة وأربعني مليوناً، وقد ترك الكساد أثره العميق  ماليني حسب بعض التقديرات، املُبالغ

االجتماعي اليهودي دون ميزانيات  د إذ أن الضائقة املالية تركت كثرياً من مؤسسات الرفاهاألطر التنظيمية لليهو يف
  .بدور فعال ملساعدة يهود أملانيا أو حىت فتح باب اهلجرة أمامهم وظهر عجز املنظمات أيضاً وفشلها يف أن تقوم. كافية

 
فقد ظلوا مبعزل عن  زية مل تكن حرباً يهودية خاصة،بأن حرب أعضاء اجلماعة اليهودية يف أمريكا ضد النا وميكن القول

أحد زعماء اجلماعة، ستيفن وايز، ساهم يف إفشال  األحداث ومل يسامهوا كثرياً يف مقاطعة البضائع األملانية، بل إن
يف جهود ) بوصفهم أمريكيني(ولكن إسهام اليهود األمريكيني . بإيعاز من الصهاينة اجلهود الرامية إىل تنظيم املقاطعة

نياشني، وهو ما يدل على   ألفاً على36 ألفاً وحصل 24 منهم حيام وجرح 10.500كان كبرياً، فقد فَقَد  احلرب
اليهودية يف الواليات املتحدة مرتبط متاماً باملصري  أنه ال يوجد مصري يهودي مستقل، وأن مصري أعضاء اجلماعة

  .األمريكي
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وخصوصاً أن املنظمة الصهيونية  لصهيونية اليت كانت تتزايد عدداً واألغلبية االندماجية،الصراع بني األقلية ا وقد احتدم

ولذا، فقد عقد مؤمتر بلتيمور . انتقال مركز اإلمربيالية الغربية قررت أن تنقل مركز نشاطها من لندن إىل واشنطن مع
لليهودية الذي   هذا، مت تأسيس الس األمريكيويف مقابل.  يف الواليات املتحدة1942بلتيمور عام  الذي اختذ قرار

حققوا معدالت عالية من االندماج، والذين كانوا  الذين) من اليهود اإلصالحيني أساساً(كان يضم كبار رجال األعمال 
الوقت  املفارقة الكربى يف أم اختذوا موقفاً رافضاً للصهيونية باعتبارهم أمريكيني يف ورمبا تكمن. معادين للصهيونية

للصهيونية وترى فيها حتقيقاً إلستراتيجيتها يف  الذي بدأت فيه املؤسسة احلاكمة األمريكية نفسها تأخذ موقفاً ممالئاً متاماً
  .الس األمريكي لليهودية باإلخفاق ولذا، كان حمكوماً على. العامل

 

  "1970-1945"اليهود الجدد أو األمريكيون اليهود 

"Neo- Jews  or Jewish Americans  "1945- 1970  

وازداد اتمع . قائد العامل الغريب بال منازع ختلت الواليات املتحدة يف هذه املرحلة متاماً عن سياستها االنعزالية وأصبحت
مشوالً، ومت فصل الدين عن الدولة متاماً إذ وضعت احملكمة الدستورية العليا عام  األمريكي علمانية وازدادت العلمانية

بإمكاا أن تصدر قوانني من  أسس هذا الفصل احلاد، فقد أعلنت احملكمة أن احلكومة الفيدرالية أو احمللية ليس 1947
وترسخت فكرة احلقوق املدنية، وبدأت . على الديانات األخرى شأا مساعدة أي من الديانات، وال أن تفضل ديانة

» الوفرة فترة«وتسمى هذه الفترة . تينيات، وظهرت حركة احلقوق املدنيةحبقوقها مع أوائل الس األقلية السوداء تطالب

العلمنة، وتوجه اتمع األمريكي، بشكل حاد  اليت اتسمت بضعف األواصر االجتماعية والقيم الدينية، وتزايد معدالت
  .واملنفعة وبدون أي تردد، حنو اللذة

 
املولودون فيها أكثر من املهاجرين إليها، وأصبحوا أساساً أعضاء  ريكية متاماً،وقد حتولت اجلماعة اليهودية إىل مجاعة أم

أن مثة  ويرى علماء االجتماع. األمريكية اليت تسكن الضواحي، وذابت كل عالمات التميز احلضاري يف الطبقة الوسطى
لربوتستانتية والكاثوليكية واليهودية، ا: هي تقسيماً ثالثياً حيكم اتمع األمريكي وهو أنه جمتمع حتكمه ديانات ثالث،

  .وهو ما يعين عمق قبول اليهودية
 

. املهاجرين اجلدد بدخول الواليات املتحدة ومع اية احلرب العاملية الثانية، استمرت احلكومة يف رفض السماح ألي من

ثة وستون ألف يهودي، وكانت ودخل بالفعل ثال. اليهود باالستقرار ومع هذا، صدر تشريع يسمح لبعض املُرحلني
اليت كانت قد  ولذا، فإا مل تغير الطابع العام الذي اتسمت به اجلماعة اليهودية. صغرية العدد جمموعة غري متجانسة

 ال يزيد على 1959حىت  1944 وكان جمموع املهاجرين يف الفترة من. حتددت مساا األساسية واستقرت
 إىل 1960وبلغ عدد املهاجرين يف الفترة من . 1965عام  القوانني اليت حتد من اهلجرة إىل أن مت إلغاء 191.693
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، ومن الشرق األوسط وكوبا، وإن 1957معظمهم جاء من إسرائيل بعد عام   ألف مهاجر يهودي،73 حنو 1968
  .ينتمون ألصل أوريب كان اجلميع

 
، 1970 عام 6.000.000ووصل إىل  1957٬  عام5.200.000ارتفع عدد أعضاء اجلماعة اليهودية إىل 

آخذاً يف التناقص بالنسبة لعدد السكان، وأن زيادم الطبيعية يف الفترة  وهذا يعين أن عدد أعضاء اجلماعة اليهودية كان
 وذلك بطرح عدد( ألف 700، أي خالل حنو مخسة وعشرين عاماً، مل تزد عن حنو 1969عام   حىت1945من 

القلق يف األوساط اليهودية،  ذه االجتاهات السكانية، اليت أصبحت اجتاهات ثابتة، كثرياً منوتسبب ه). املهاجرين
  .املتزايدة والزواج املُختلَط وخصوصاً إذا متت رؤيتها يف سياق معدالت االندماج

 
يويورك وحوهلا الكربى، ذلك أن أربعني باملائة من كل اليهود يعيشون يف ن وتوجد معظم اجلماعات اليهودية يف املدن

والضواحي  وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون يف نيويورك العظمى أي يف نيويورك. 1900احلال منذ عام  كما كان
شيكاغو  فيالدلفيا  بوسطن  ميامي  واشنطن   لوس أجنلوس (احمليطة ا ومشال شرق نيوجرسي، ويف املدن التسع الكربى 

  .من كل أعضاء اجلماعة اليهودية %75 حنو) كليفالند  بلتيمور  ديترويت
 

يسكنون املدن نفسها وإمنا يقطنون خارجها يف الضواحي، وهذا من عالمات  ويالحظ أن أعضاء اجلماعة اليهودية ال
وال . من املليونريات أو كبار األثرياء) من السود والبورتوريكيني(إذ ال يسكن املدن الكربى سوى الفقراء  الثراء املتوسط

احلاضر مقياسان ماديان أحدمها الدخل واآلخر لون  واح مقصورة على اليهود فما حيدد موقع السكىن يف الوقتتوجد ض
يف  والواقع أن أعضاء اجلماعة اليهودية يصنفون ضمن األقليات البيضاء. أساساً للتصنيف اجللد، ومل يعد االنتماء الديين

  .ة عليا من الطبقة الوسطىالواليات املتحدة، وتنتمي أغلبيتهم إىل شرحي
 

 1945اليهودية يف لوس أجنلوس، ففي عام  ومن االجتاهات اجلديدة اليت شهدا هذه الفترة زيادة عدد أعضاء اجلماعة

والشيء نفسه ينطبق على ميامي إذ زاد العدد من . 1968عام   آالف510 ألفاً، زاد إىل 150كان عددهم يبلغ 
. ، وإن كان معظم اليهود هناك من العجائز1970 ألفاً عام 150 و1948عام   ألفا40ً إىل 1937 عام 7500

اجتاه قومي  اجلماعة اليهودية إىل كاليفورنيا وميامي ليست مقصورة علىهم وإمنا كانت جزءاً من وحركة أعضاء
يكاغو قد اخنفض ولذلك، جند أن يهود ش .أمريكي عام، حيث هاجر الكثريون من وسط القارة األمريكية إىل السواحل

  .1969  ألفاً عام285 إىل 1946 ألفاً عام 333عددهم من 
 

 تعمق االجتاهات 1945الفترة بعد عام  وفيما خيص اهليكل الوظيفي واملهين ألعضاء اجلماعة اليهودية، فقد شهدت
والتدريس باجلامعات وداخل زاد عدد اليهود املشتغلني باملهن يف الطب  اليت شاهدنا ظهورها يف املرحلة السابقة، إذ

ال يكاد يوجد أي  احلكومية يف جهاز املوظفني وتناقص عدد العمال املهرة وغري املهرة بنسبة كبرية حبيث البريوقراطية
األخشاب والتعدين والنقل كما كان احلال يف  كما ال يوجد يهود يف صناعة. يهود بني عمال النقل وعمال املناجم

كاد ينعدم، كما تناقص عددهم يف صناعة املالبس، أي أن مرياثهم  لفالحني اليهود حبيثاملاضي، وتناقص عدد ا
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فعلى سبيل  .وميكن القول بأن ظهور املهين اليهودي هو السمة األساسية هلذه الفترة. اختفى متاماً االقتصادي األوريب
، 1948ضعاف بني منتصف الثالثينيات وعام أ أربعة) تشارلستون(املثال، زاد عدد املهنيني يف إحدى املدن األمريكية 

ويظهر هذا يف بروز %. 25إىل % 11 من 1959 إىل 1941من  وزاد عدد املهنيني يف لوس أجنلوس يف الفترة
. والنشر التربية والعلوم والقضاء واحملاسبة، ويف زيادة عددهم يف جماالت الترفيه واإلعالم شخصيات يهودية يف جماالت

القطاعي والبناء والعقارات يف املدن الكربى  اجلماعة اليهودية الذين يعملون كوسطاء يف جماالت جتارةوزاد عدد أعضاء 
نشر  معاهد موسيقية  مراكز (والصناعة وقطاع اإلعالم والسينما واملسرح  والترفيه وعامل املال واألسهم والسندات

تركُّز الرأمساليني من أعضاء  ويالحظ. اع الصناعة الزراعيةوبينهم عدد من كبار أصحاب املزارع واملصانع يف قط ).ثقافية
صناعة املالبس وصناعة (اخلفيفة وصناعات القطاع الوسط  اجلماعة اليهودية يف اخلدمات االستهالكية ويف الصناعات

 ي ووضعهموهذا يدل على أن مرياثهم االقتصادي اليديش). الروحية وصناعة السينما الفراء واوهرات واملشروبات

اليهودية على بعض هذه  الرأمساليون من أعضاء اجلماعة» يسيطر « و. كمهاجرين ال يزال له أثر يف منط حراكهم
أعضاء اجلماعة اليهودية عن الصناعات الثقيلة، إذ تظل  ولكن إىل جانب هذا يالحظ غياب الرأمساليني من. الصناعات

 يف أيدي الواسب، أي) نفط والسيارات والسفن ووسائل املواصالتواملصارف وال الفحم والفوالذ(هذه األخرية 

األساسي لالقتصاد األمريكي  الربوتستانت البيض، وهم أعضاء النخبة االقتصادية والسياسية الذين يتحكمون يف العصب
ف الكربى يف املفيد أن نذكر، يف هذا املضمار، أن املصار وقد يكون من. الذي يشكل مصدر النفوذ السياسي احلقيقي

 ويظل أغلبية. مخسة وأربعون، ال يشغل اليهود املناصب العليا فيها إال يف مخسة مصارف الواليات املتحدة، وعددها

املدن أو ضواحيها، وهو ما  اليهود ميسوري احلال أعضاء يف الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء ممن يسكنون
 .حقيقية م قوة اقتصاديةيعين بروزهم وملعام دون أن تكون هل

 
، 1960ففي عام . اهلرم الوظيفي القومي األمريكي وميكن القول بأن اهلرم الوظيفي بالنسبة ليهود أمريكا خمتلف عن

و بلغ عدد املالك واملديرين وأصحاب العمل ) بني األمريكيني ككل% 23مقابل ) %25بلغ عدد املهنيني بني اليهود 
أما ال . البيع كانوا يعملون يف الوظائف الكتابية وعمليات% 25، و)مريكيني ككلبني األ% 10.7مقابل ) 30%
ويالحظ زيادة عدد املهنيني اليهود، وهو ما يعين  .الباقية، فثالثة أرباعهم كانوا عماالً مهرة وغري مهرة وحرفيني% 20

  كبرياً منهم يف واشنطن مستشارين للحكومةالسلطة ومن صانع القرار، إذ جند عدداً زيادة اقتراب اجلماعة اليهودية من

أعلى من متوسط دخل  ويبدو أن متوسط دخل الفرد اليهودي. وألعضاء الكوجنرس ويف عديد من اللجان والوظائف
  .أعضاء اموعات الدينية واإلثنية األخرى

 
صهيونيتهم أو عدمها،  ظيفي أو مدىاجلماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو ثرائهم أو متيزهم الو ولكن أعضاء

األمريكيون اليهود ال يشكلون رأمسالية يهودية هلا حركية  فالرأمساليون. أصبحوا جزءاً عضوياً من االقتصاد األمريكي
أعضاء اجلماعة  أو رأمساليون أمريكيون من(رأمساليني يهوداً وإمنا هم رأمساليون أمريكيون يهود  مستقلة، وهم ليسوا

. املال، وهذا الوالء هو الذي حيدد سلوكهم ويشكلون جزءاً من االقتصاد األمريكي وينحصر والؤهم يف رأس) ةاليهودي
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اليهود ليس تطلعام الدينية أو الصهيونية وإمنا حركية االقتصاد الرأمسايل  وما حيدد حركية رأس املال الذي ميلكه
  .يةالعامة واملنظومة القيمية املادية النفع األمريكي

 
يف  فمما ال شك فيه، كما بينا، أن زيادة عدد املهنيني من أعضاء اجلماعة اليهودية يعين وكذلك أيضاً املهين اليهودي،

ولكنهم، مع هذا، يظلون أقلية عددية . فيها واقع األمر ازدياد أعضاء اجلماعة اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثرياً
وحينما يصل أحد أعضاء اجلماعة اليهودية إىل القمة، فإن الطريق يكون . حمدودة نتهم تظلصغرية، وهو ما يعين أن هيم

وقوانينها املستقرة وأجهزا التنفيذية  أمامه وهو ميارس نفوذه يف دولة هلا إستراتيجيتها العامة وهلا مؤسساا الثابتة مفتوحاً
وهو سيحقق الربوز . ل األمريكي حىت يف مكانه القياديجزءاً من الك ذات السطوة، وهو ما يعين أنه سيظل أساساً

يشكل كل منهما  إن الرأمسايل اليهودي، مثل املهين اليهودي،. قيادية مبقدار ما خيدم مصاحل املؤسسة وسيصل إىل مكانة
ة، أياً ما بلغ ومن الصعب على أعضاء أية أقلي. الواضحة نقطة يف جمتمع يشبه البحر الضخم املتالطم ذا احلركية املستقلة

ال  لكن هذا. وتوظيفه خلدمة مصاحلها، وخصوصاً إن تعارضت هذه املصاحل مع االجتاه العام نفوذها وقوا، اهليمنة عليه
  .التوظيف الكامل وتغيري االجتاه يعين انعدام املقدرة على التأثري، وخصوصاً فيما خيص التفاصيل، وهو أمر خيتلف عن

 
 لصاحل الصهيونية، وحسب 1948اليهودية املندجمة ومت حسمها بعد عام  نية على اجلماعةوقد طُرحت قضية الصهيو

االستيطانية ذات  اجلدد الذين اعتنقت أغلبيتهم الصهيونية، ولكنها مل تكن على أية حال الصهيونية شروط يهود أمريكا
إا صهيونية . لسطني واالستيطان فيهاإىل ف اجلذور الشرق أوربية اليت تطلب من اليهود التخلي عن وطنهم واهلجرة

للمستوطَن الصهيوين، وتكتفي مبمارسة الضغط السياسي على احلكومة  توطينية تترجم نفسها إىل دعم مايل وسياسي
األمريكية إىل تأييد  وقد سارعت احلكومة). وإن كانت املسألة ال تستدعي ضغطاً كبرياً(دولة إسرائيل  األمريكية لصاحل

وال تترجم هذه . إستراتيجياً وتدفع معونات ضخمة هلا قسيم مث االعتراف بالدولة، وهي تراها اآلن حليفاًقرار الت
 استيطان إال يف القليل النادر، فهي تترجم نفسها إىل رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه الصهيونية نفسها إىل هجرة أو

  .الرموز اإلثنية ألعضاء األقليات األخرى
 

 الواليات املتحدة بإسرائيل بعالقة الرجل بعشيقته، فهو ال يراها إال لفترات متباعدة، آرثر هرتزبرج عالقة يهودوقد شبه 

حيتفظ مبسافة بينه وبينها، وحينما حتني  ولذا فإا تظل بعيدة مشبعة بالرومانسية ومزينة، وهو يغدق عليها األموال ولكنه
  .وأسرته هحلظة االختيار فإنه خيتار زوجته وأوالد

 
تنظيمي يضم سائر املنظمات املختلفة على أن  ومن ناحية األطر التنظيمية، يالحظ بدايات حماولة الوصول إىل إطار

 والواقع أن حماولة التنظيم هي تعبري عن تزايد التجانس بني أعضاء اجلماعة .حتتفظ كل منظمة أو مجاعة باستقالهلا

ولقد تأسست جلان قومية . التنظيم سها، فهي انعكاس للطريقة الفيدرالية األمريكية يفأما طريقة التنظيم نف. اليهودية
 وكما أسلفنا،. اللجان الصهيونية املختلفة أو جلان الدفاع املختلفة أو اجلباية مهمتها التنسيق بني املعابد اليهودية أو بني

اإلسرائيلي املوحد عام  ، والنداء1950رائيل عام ، وسندات إس1939أُسست مجاعة النداء اليهودي املوحد عام 
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ملختلف املنظمات اليهودية اليت تسيطر عليها الصهيونية،  كما أن هناك، يف كل مجاعة يهودية كبرية، ممثِّلني. 1950
  .تنظيماً أكثر التنظيمات اليهودية

 
م إذ أن أعضاء اجلماعة اليهودية كانوا يقفون وراء بالتعلي ومن أهم القضايا اليت أثريت يف هذه املرحلة قضية عالقة الدين

ولكن  .للمدارس الدينية حبجة أن هذا خرق للدستور األمريكي الذي يفصل بني الدين والدولة املطالبة بعدم تقدمي العون
ني والبورتوريكيني، الفقرية، األيرلنديني واإليطالي معظم هذه املدارس كان امللجأ الوحيد ألبناء األسر الكاثوليكية املهاجرة

طريقة  جيداً، فالقيم األخالقية يف نظام التعليم العام األمريكي قد ضعفت وحبدة، كما أن حيث ميكنهم أن يتلقوا تعليماً
يوجد فيها اليهود مرتفعاً إذ يستطيع أهل  متويل املدارس من الضرائب احمللية جتعل مستوى املدارس يف األحياء الغنية اليت

ولذا، فقد اكتسبت . أما يف األحياء الفقرية، فال تتاح هذه الفرصة. املدرسية دينة أن ميولوا مجيع النشاطاتاحلي أو امل
أيضاً ضد تدريس القيم  الدعم احلكومي للمدارس نربات إثنية، وخصوصاً أن معظم أعضاء اجلماعة اليهودية يقفون قضية

ماألخالقية والروحية لألطفال باعتبار أن هذا قد يوال تزال هذه القضية مصدراً . ستاراً لتدريس القيم الدينية ستخد
  .العالقات بني أعضاء اجلماعة اليهودية وأغلبية سكان الواليات املتحدة أساسياً للتوتر يف

 
م احلفاظ على نظام التعلي جيدر ذكره أن اليهود األرثوذكس يتخذون موقفاً مشااً ملوقف الكاثوليك، فهم يودون ومما

  .حكومي اليهودي اخلاص م، األمر الذي جيعلهم يف حاجة إىل دعم

 
عام (ففي إحدى اإلحصاءات . سريع جداً ويبدو أن اهلوية الدينية اليهودية يف الواليات املتحدة ضعفت بشكل

% 65ل العبادة اخلاصة م مرة واحدة على األقل يف الشهر مقاب من اليهود يرتادون دور% 18، جاء أن )1945

 .الكاثوليك، وهو ما يدل على أم من أكثر القطاعات علمنة يف اتمع األمريكي من% 83من الربوتستانت و

من الربوتستانت % 40فأصبحت   ولكنها اخنفضت قياساً إىل بقية اتمع،1958واستمرت النسبة كما هي عليه عام 
 .بالنسبة إىل الكاثوليك% 74و

 
أية  دون» يهودي«مبالغاً فيها إذ أن الكثري من يهود أمريكا يلصقون بأنفسهم صفة قد يكون  %18ولكن نسبة 

يقيمون الشعائر اخلاصة  فقط من اليهود% 20أو % 10وقد بينت إحدى اإلحصاءات أن حنو . ممارسات دينية
ملعبد اليهودي أصبح ذا ضعف املؤسسات الدينية يف أن ا ويظهر. باالحتفال بالسبت والطعام الشرعي والصلوات اليومية

 وميكن القول بأنه، مع ضعف اهلوية الدينية، يتمسك اليهود. النادي االجتماعي اليهودي دور ثانوي متاماً بالنسبة لدور

فالصهيونية هي اليهودية اإلثنية بعد  ومن هنا تزايدت قوة الصهيونية،. ببعض املظاهر اإلثنية للحفاظ على اهلوية املتميزة
  .من أي مضمون ديينجتريدها 

 
وميكن . االختفاء الكامل االندماج املتزايد، اختفاء العربية كأداة للتعبري األديب، وكذلك اجتاه اليديشية حنو ومن دالئل

ويظهر . مؤشراً آخر%) 60يف بعض الواليات إىل ما يزيد على  مبعدالته املرتفعة اليت تصل(اعتبار تزايد الزواج املختلط 
صفوف  األجيال اليهودية اجلديدة عن أسرها البورجوازية، فقد اخنرطت أعداد كبرية منهم يف ضاً يف غربةاالندماج أي
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أعضاء اجلماعة اليهودية، باعتبارهم  ولكن ميكن القول بأن. حركة احلقوق املدنية وحركة اليسار اجلديد يف الستينيات
ي،كان هلم دائماً اجتاه ليربايل وكانوا يطالبون بقدر من التدخل الدميوقراط أقلية مهاجرة يف املدينة تدين بالوالء للحزب

  .احلكومة ضد االحتكارات ومن أجل الرفاه االجتماعي من جانب

 
وخصوصاً يف  هذه املرحلة، استمرار بروز أعضاء اجلماعة اليهودية ومتيزهم يف اتمع األمريكي، ومن الظواهر املهمة يف
اليهود من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  ويتضح بروز أعضاء اجلماعة أيضاً يف تزايد عدد. احلياة الثقافية واألدبية

. مجيع التخصصات، وخصوصاً الفيزياء وعلم االجتماع وعلم النفس موزعني يف) من جمموع األساتذة يهود% 10(

روث،  سول بلو، وفيليب: هود، مثلخالل العدد الكبري من الكتاب والنقاد األمريكيني الي كما يالحظ بروزهم من
ولكن من املالحظ أن كثرياً من هؤالء  .وبرنارد ماالمود، وليونيل ترلنج، وإرفنج هاو، ولسلي فيدلر، ووليام فيلبس

 ومل يهتموا بالقضايا اإلثنية أو الدينية اليهودية إذ أن انتماءهم كان أمريكياً املثقفني مل تكن هويتهم يهودية بشكل حمدد

 .بالدرجة األوىل
 

  اليهود اجلدد أو األمريكيون اليهود يف الوقت احلاضر: الثامن عشر الباب

 

  تعداد الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة ومعالمها السكانية األساسية

Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main Demographic Traits  

ويذهب مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 5.620.000 ٬  حنو1992تحدة عام بلغ عدد يهود الواليات امل
وهم يشكلون %). 43.5حوايل (جعلهم أكرب مجاعة يهودية يف العامل   ، األمر الذي5.800.000 هو 1995

 وقد أصبحت اإلحصاءات اخلاصة بأعضاء.  نسمة257.595.000األمريكي البالغ عدده  من الشعب% 2.4

اإلحصاءات، بلغ العدد  فحسب إحدى. ودية مسألة خالفية بشكل حاد، وخاضعة لألهواء األيديولوجيةاجلماعة اليه
ولكنهم ال يعتربون » أصول يهودية  « من 2.700.000، ولكن الدراسة أضافت أن من بينهم 8.200.000

شريعة اليهودية وال من منظور هؤالء ليسوا يهوداً من منظور ال إن كان: والسؤال الذي يطرح نفسه هو. أنفسهم يهوداً
يالحظ أن  من منظور أنفسهم أو جريام، فلم مت ضمهم إىل اإلحصاء أساساً؟ ومهما يكن األمر، اإلثنية اليهودية وال

فقد بلغ عدد اليهود عام . الواليات املتحدة عدد أعضاء اجلماعة اليهودية قد تناقص بشكل ملحوظ قياساً إىل عدد سكان
ولكن من املعروف أنه حني كانت الزيادة . 1980عام  5.920.900  مليون، وزاد إىل5.200.000 حنو 1957

زيادة يف  ويالحظ أنه مل تسجل أية. فقط% 17كانت الزيادة بني أعضاء اجلماعة اليهودية  %37يف الشعب األمريكي 
ومما يزيد الصورة قتامة أن هذا العدد ال  .سنوياً% 1.5عدد اليهود بعد ذلك، بينما زاد السكان يف الواليات املتحدة 

  .، أي األعضاء غري اليهود يف العائالت اليهودية"اليهودي كل أهل البيت"يضم اليهود وحسب وإمنا 
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ألف  يتراوح عدد األطفال حتت سن اخلامسة لكل(اخلصوبة بني أعضاء اجلماعة اليهودية منخفضة  ويالحظ أن نسبة
اجلماعات األمريكية،  أنه يف إحدى) 1972  1971عام (قد جاء يف إحدى اإلحصاءات و). 44 و 20أنثى بني 

وقد .  طفالً لألمهات غري اليهوديات635مقابل   طفال450ً) 44  20يف املرحلة العمرية (أجنبت ألف أم يهودية 
النسبة (واليات املتحدة وهي أقل نسبة خصوبة يف ال) 1.4بل يقال (أنثى   لكل1.6اخنفضت النسبة بعد ذلك فأصبحت 

  35العمرية   أن نسبة خصوبة األنثى اليهودية للمرحلة1990وبينت إحصاءات عام ). 2.5األمريكية  العامة لألنثى

وهذا ). وتعد من أقل النسب يف العامل) 0.87 فهو حنو 34  25، أما بالنسبة للمرحلة العمرية املهمة 1.57 هو 44
وهذا يعين أن درجة خصوبة األنثى اليهودية غري كافية ألن تعيد . بعد ص مل يصل إىل ذروتهيدل على أن منحىن التناق

  ). طفل لكل أنثى2.1املطلوب هو (نفسها  اجلماعة إنتاج

 

من جمموع السكان يف الواليات، أما بني أعضاء اجلماعة اليهودية % 10تشكل  14  10ولوحظ أن املرحلة العمرية 
 إذ أن النسبة 9  5العمرية  مساوية تقريباً للنسبة القومية، ولكن يالحظ أن األمر خمتلف يف املرحلةأي أا  ،%9.7فهي 

التفاوت احلاد يف األطفال دون الرابعة، فالنسبة هي  ويتجلى%. 6.8، وهي بني اليهود %9.7املئوية العامة هي 
، وهو ما يعين تزايد عقم املرأة %)4( النصف للجماعة اليهودية فهي أقل من موع السكان، أما بالنسبة% 8.4

فإننا جند أن االجتاه السكاين  فإذا أضفنا إىل ذلك معدالت االندماج العالية والزواج املُختلَط،. وتناقص خصوبتها اليهودية
 األزواج أوصى املؤمتر املركزي للحاخامات األمريكيني بتشجيع1977 ٬ ويف عام. العام حنو التناقص يتزايد مع األيام

  .على إجناب طفلني أو ثالثة أطفال على األقل األمريكيني اليهود

 

الثالث  إىل أنه حينما حتتفل الواليات املتحدة بعيدها املئوي) هارفارد للدراسات السكانية مركز(ويذهب إلياهو برمجان 
واليد وازدياد معدالت امل بسبب احنفاض نسبة). أي أقل من مليون (944.000لن يتجاوز عدد اليهود ) 6702(

  .االندماج

 

 مث تناقص 2000اليربمان ومورتون واينفيلد، حيث تنبآ بزيادة بطيئة حىت عام  ولكن، مل يتفق معه كل من صموئيل
اجلماعات اليهودية،  وبغض النظر عن هذه اخلالفات بني علماء دميوجرافيا. 2070 مليون عام 3.9ليصل إىل  مستمر

اليت تسم كل أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل ويطلق  حوظاً هو تعبري عن الظاهرة العامة املوجودةفإن مثة تناقصاً مل
  .»اليهودي موت الشعب«عليها ظاهرة 
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وهو ما سيؤدي إىل زيادة معدالت االندماج، فقد استمر  وشهدت هذه الفترة تزايد توزع أو تشتت اجلماعات اليهودية،
إلينوي، (والشمالية الوسطى ) نيويورك ونيوجرسي وكونتيكات(الشمال الشرقي  قال من والياتاالجتاه حنو االنت

 ألفاً، أي حنو 919الوقت احلايل  وهي املناطق التقليدية لتركز اليهود إىل كاليفورنيا اليت يبلغ سكاا اليهود يف ،)وغريها
، وسكان %4.6، أي 622.000 اليهودية فيها حنو اجلماعة من سكان الوالية، وإىل فلوريدا اليت يبلغ حجم% 3.5

) 248.000(وشيكاغو ) 245.000(ينقص قليالً عن عدد سكان فيالدلفيا  (501.000) لوس أجنيلوس من اليهود

وحوايل  من سكاا% 9.1، أي 1.640.000ومع هذا، ال تزال والية نيويورك تضم  .(394.000) جمتمعني
 270ماساشوستس، فتضم  أما والية%. 5.6 ألفاً أي 430م والية نيوجرسي وتض. من جمموع يهود العامل% 20

من سكاا، وبلغ أعضاء اجلماعة اليهودية  %2.8  ألفاً، أي330من سكاا، وتضم والية بنسيلفانيا % 4.5ألفاً أي 
كربى إىل كما استمر اليهود يف التنقل من وسط املدن ال. من سكاا %4.3، أي 212.000يف مرييالند حنو 
  مليون يف أوائل السبعينيات إىل2.5وقد هبط عدد اليهود من سكان نيويورك من . الصغرية الضواحي واملدن

وبالفعل، مت . هذه املدينة ولذا، فمن املتوقع أن ينكمش الدور الذي يلعبه اليهود يف إدارة. 1995عام  1.450.000
ومع هذا، تظل نيويورك أهم . يهودياً أو من أصل بريطاين ل إمامؤخراً انتخاب عمدة أسود يف نيويورك، وكان من قب

 ومن املدن األخرى اليت تضم مجاعات يهودية). بل أكرب مدينة بولندية وأيرلندية أيضاً) وأكرب مدينة يهودية يف العامل

  :كبرية ما يلي

 

من اليهود يقطنون املدينة % 96ن مجاعة حضرية، ذلك أ وأعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة هم أساساً
من جمموع اليهود % 75ويعيش . 1972 - 1971وذلك حسب إحصاءات عام  ،%64مقابل املعدل القومي البالغ 

 نيويورك ولوس أجنيلوس وفيالدلفيا وشيكاغو وميامي وواشنطن وبوسطن وبلتيمور(وضواحيها  يف املدن األساسية

  .من جمموع املواطنني األمريكيني% 20ا واليت يعيش فيه) وديترويت وكليفالند

 

تساعد على تناقص عدد اليهود، قضية الزواج  ومن القضايا األساسية واخلطرية اليت يواجهها األمريكيون اليهود، واليت
 كانوا مقترنني بطرف غري 1950من مجلة اليهود املتزوجني عام  %9.2 وقد ورد يف إحدى اإلحصاءات أن. املختلط
النسبة  ولكن%. 95، كانت نسبة اليهود املتزوجني من يهود حوايل 1965اليت امتدت حىت عام   الفترةويف. يهودي

 إىل 1985  1974الفترة  مث اخنفضت يف% 74 إذ اخنفضت إىل 1974 1965اخنفضت إىل النصف يف الفترة 
وى القومي، وهو ما يعين أا العامة على املست وهذه هي النسبة%. 48  47 إىل 1985، مث اخنفضت بعد عام 54%

ويدل املنحىن %. 90  80إىل ما يقرب من ) توجد مجاعة يهودية كبرية مثل أيوا، حيث ال(تصل يف بعض األماكن 
 .مل تصل بعد إىل نقطة الذروة اإلحصائي على أا
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ماعات اليهودية وقد أصدرت إحدى اجل. »اإلبادة الصامتة«أو » الصامت اهلولوكوست«ويطلق الصهاينة على ذلك 
. »غري يهود  أنت يهودي، ولكن هناك احتماالً كبرياً ألن يكون أوالدك« اجلرائد األمريكية يقول  إعالناً يف إحدى

اليهوديات املتزوجات من ذكور غري يهود هي  ونسبة الذكور اليهود املتزوجني من إناث غري يهوديات إىل نسبة اإلناث
الذكور  وبالتايل، فإن أبناء. اليهودية اليت تعرف اليهودي بأنه من ولد ألم يهودية لشريعةوهلذا داللة من منظور ا. 2  1

يعدون رمسياً يهوداً، فإم من الناحية الفعلية  ورغم أن أبناء اإلناث املتزوجات من غري يهود. اليهود ال يحسبون يهوداً
 ألف طفل يهودي، وهو ما 600 و400ن الزجيات املُختلَطة بني عدد األطفال اليهود م ويبلغ. يعدون غري حمددي اهلوية

عندهم استعداد أكرب لالندماج  أن االجتاه حنو الزواج املُختلَط سيزيد يف املستقبل ألن أبناء مثل هذه الزجيات يكون يعين
  .والزواج املُختلَط

 

باليهودية كما   اإلصالحية سياسة تشجيع التبشريأعداد أعضاء اجلماعة اليهودية، اختذت اليهودية ويف حماولة وقف تناقص
ويالحظ أن بعض أبناء الزجيات املختلطة، . يهوداً )املتزوجني من إناث غري يهوديات(اعترفت بأبناء الذكور اليهود 
هوديتهم هي يف ي أغلبيتهم العظمى ال تعبر عن انتمائها الديين بطريقة دينية أو إثنية، أي أن يعتربون أنفسهم يهوداً، ولكن

املُختلَطة مشكلة ضخمة يف إسرائيل، فكثري من  ويسبب أبناء الزجيات. واقع األمر اسم بال مسمى ودالٌّ بال مدلول
يتهودن على يد حاخامات إصالحيني أو حمافظني أو حيتفظن بانتمائهن الديين  اإلناث الالئي يتزوجن من يهود إما

املتهودات أو يهودية  اخامية األرثوذكسية يف إسرائيل االعتراف بيهودية هؤالءوترفض احل. أطفاهلن يهوداً وينشئن
من ولد ألم « : أن تعيد تعريف اهلوية اليهودية لتصبح كما حتاول املؤسسة األرثوذكسية يف الدولة الصهيونية. أطفاهلن

سيسبب ما يشبه القطيعة شبه ولو مت هذا، فإنه . أي على يد حاخام أرثوذكسي ،»يهودية أو ود حسب الشريعة 
ويبدو أن تزايد معدل  .الدولة الصهيونية وأغلبية يهود الواليات املتحدة احملافظني واإلصالحيني واإلثنيني الكاملة بني

  .وحتقيق الذات العلمنة يؤدي إىل اإلحجام عن اإلجناب بسبب التوجه حنو اللذة

 

ومع بداية الثمانينيات، كان . واملؤسسة الليربالية البيضاء دية لليهود،وقد ظهرت يف فترة الستينيات، مجاعات سوداء معا
معركة  التحالف الليربايل الذي كان يشكل أعضاء اجلماعة اليهودية نواته األساسية، والذي خاض حتالف األقليات أو

 القيادات السوداء تتوىل قيادة األقلية مكان وبدأت احلقوق املدنية يف أوائل الستينيات، قد حتطَّم متاماً ومل يعد لليهود فيه
وقد ظهرت أقليات أخرى يف اتمع األمريكي مثل .دوراً يتناسب مع حجمها السوداء اليت تطالب اآلن بأن تلعب

املسلمني يف الواليات  ويبدو أن عدد. واألمريكيني ذوي األصل العريب) هسبانيك(املنحدرين من أصل إسباين  الكاثوليك
وكل هذا يعين أن اجلماعة اليهودية بدأت تفقد . بالفعل  بدأ يتجاوز عدد اليهود، إن مل يكن قد جتاوزهاملتحدة قد

  .األمريكي وضعها كأهم أقلية داخل اتمع
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املهاجرون من إسرائيل، حيث استوطن الواليات املتحدة  أوهلما وأمههما: وقد شهدت هذه املرحلة نوعني من املهاجرين
 وقد أرسلت الوكالة اليهودية). إىل هذا الرقم األبناء، فإن الرقم يقترب من مليون وإذا ضم(سرائيلي  ألف إ700حنو 

أمريكا باهلجرة، فاستقر عدد منهم يف  جمموعة من املبعوثني اإلسرائيليني إلقناع اإلسرائيليني بالعودة، وإلقناع بعض يهود
 ألف 265 ألف من جمموع 100 روسيا السوفيتية الذين بلغ عددهم من والنوع الثاين هم املهاجرون. الواليات املتحدة

 وقد تزايد عددهم يف اآلونة. هذا خبالف من تركوا إسرائيل بعد استقرارهم فيها1989 ٬ مهاجر سوفييت حىت عام

لذي جعل الوقت نفسه، األمر ا األخرية بسبب فتح باب اهلجرة من االحتاد السوفييت مرة أخرى، واندالع االنتفاضة يف
فالنوع األول مرتد عن . كال الفريقني حرجاً شديداً ليهود أمريكا ويسبب. االستيطان يف فلسطني احملتلة أمراً غري جذاب

أما النوع  .، وهو مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصهيونية»دياسبورا إسرائيلية«، ويكونون )يوردمي :بالعربية(إسرائيل 
على اهلجرة إىل إرتس يسرائيل ) البلد الذهبية(مدينا  آثروا اهلجرة إىل اجلولدن) نشورمي: ربيةبالع( الثاين، فهم متساقطون 

جيب  هل جيب مساعدة املهاجرين اإلسرائيليني والروس باعتبارهم يهوداً أم: القضية نفسها وهنا تطرح). أرض إسرائيل(
يهود «يطلَق عليهم مصطلح  املهاجرين الروسالتصدي هلم باعتبارهم مرتدين ومتساقطني؟ ومما جتدر مالحظته أن 

ألن معظم (وقد جاء معظمهم من روسيا وأوكرانيا  .ألم ال يعرفون هذه اللغة» يهود اليديشية«وليس » روس
إسرائيل بسبب كفاءم املتدنية، فجورجيا جزء من العامل الثالث، كما أن هجرم  املهاجرين من جورجيا يذهبون إىل

متزوجون من غري اليهود،  وهناك نسبة عالية من املهاجرين السوفييت). تعين حتقيق احلراك االجتماعيإسرائيل  إىل
ومعظمهم مهنيون حيملون مؤهالت عالية وقد . املهمة منهم ال يذهبون إىل املعابد اليهودية إال يف األعياد% 40و

احلياة يف الواليات املتحدة تفرض عليهم أن ولكن متطلبات . وليست أيديولوجية هاجروا أساساً ألسباب اقتصادية
أن أخالقيات  وظائف دون مستواهم الفكري ودرجة تعليمهم، األمر الذي يسبب لكثري منهم اإلحباط، كما يتقبلوا

منغلقة على نفسها ال تكن كثرياً من االحترام  وقد كون هؤالء مجاعة. اتمع األمريكي وإيقاعه يصيبهم باحلرية
 ويبدو أن املهاجرين الروس واإلسرائيليني ال يقبلون على االندماج يف اجلماعة .ألمريكية أو ليهود أمريكاللحضارة ا

ومن أسباب . على هويتهم اإلسرائيلية أما اإلسرائيليون فيصرون. اليهودية، ذلك أن الروس يرون أم ليسوا يهوداً أساساً
أمريكا أن اجلرمية املنظمة انتشرت يف صفوفهم إذ ختصصوا يف ريب  وداحلرج األخرى اليت يسببها هؤالء املهاجرون ليه

الواليات املتحدة يف  وقد بدأت املافيا اليهودية اإلسرائيلية والسوفيتية يف. ويف البغاء وجتارة املخدرات األموال وتزييفها
عت الواليات املتحدة قيداً على هجرة اليهود هذا، وقد وض. الصهيونية التنسيق مع املافيا اإلسرائيلية والسوفيتية يف الدولة

) ألفاً 70  ألف ويصل العدد أحياناً إىل50(يتجاوز عدد املسموح هلم باهلجرة سنوياً حداً معيناً  السوفييت حبيث ال

 .إسرائيل وذلك لتحويل سيل اهلجرة إىل

 

  وظائف اليهود الجدد

Occupations  of the Neo- Jews  
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% 70اليهود خمتلفاً عن اهلرم على املستوى القومي األمريكي، ذلك أن حنو  ي بالنسبة لألمريكينيال يزال اهلرم الوظيف

كما أن نسبة من %. 40البالغ  األمريكيني اليهود يعملون يف أعمال الياقات البيضاء مقابل املعدل القومي من مجلة
ومع هذا، ال يؤثر ذلك يف %. 38ي يصل إىل املعدل القومي الذ مقابل% 90يعملون بأعمال غري يدوية قد تصل إىل 

. أعمال الياقات البيضاء باعتبار أن اتمع األمريكي جمتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه وضعهم بتاتاً

وقد بلغ عدد أعضاء . والقانون والتدريس يف اجلامعات الطب واهلندسة: ويتركز أعضاء اجلماعة اليهودية يف مهن مثل
يف كليات احلقوق % 38يف كليات الطب و% 25 (1980عام % 20من اليهود  يئات التدريس يف اجلامعاته
أعضاء اجلماعة  ودخل. من مجلة احملامني واألطباء% 20وهم يشكلون أيضاً ). احلقوق يف هارفارد يف كلية% 50و

وحتولت عضوية احتادات نقابات العمال . تقدمةامل اليهودية جماالً جديداً هو جمالس إدارة الشركات وشركات التكنولوجيا
 النسيج املتحدين واالحتاد الدويل لقمصان السيدات ونقابة املعلمني، واليت كانت تضم اليهودية التقليدية، مثل عمال

واقع وال. قياداا اليهودية ختتفي أغلبية يهودية، فأصبحت عضويتها سوداً وأمريكيني من أصل أسباين وآسيويني، وأخذت
املفكر الصهيوين العمايل بوروخوف الذي كان يطالب بضرورة أن  أن وضع األمريكيني اليهود يكذب إحدى نبوءات

أن  اليهودي املقلوب على رأسه، وكان يرى أن الواليات املتحدة ال تصلح لذلك ألنه كان يظن يقف اهلرم الوظيفي
االقتصاد الرأمسايل سيأخذ يف  عضاء يف الطبقة العاملة، وأناملهاجرين اليهود إن ذهبوا إىل هناك فسيتحولون إىل أ
ولذا، كان بوروخوف . يروح ضحيتها العمال املهاجرون اليهود االنكماش بعد قليل وهو ما سيؤدي إىل أزمة اقتصادية

املقوالت   هذهوقد أثبتت الواليات املتحدة أن. إلجياد قاعدة عمالية وفالحية يهودية كبرية يرى ضرورة استعمار فلسطني
أخرى حتولت إىل جتار صغار أو رأمساليني  ليست دقيقة متاماً، فقد حتولت قطاعات من اليهود إىل عمال، ولكن قطاعات

الطبقي هو العنصر الثقايف، فاليهودي املهاجر مت دجمه متاماً يف اتمع حبيث مل  لكن األكثر أمهية من هذا العنصر. كبار
أعضاء اجلماعة اليهودية  هودية أو رأمسالية يهودية وإمنا طبقة عاملة أمريكية تضم أمريكينيتوجد طبقة عاملة ي تعد

  .إىل جانب الرأمساليني األيرلنديني والسود والعرب وغريهم ورأمسالية أمريكية تضم رأمساليني من أعضاء اجلماعة اليهودية

 

اخلاصة، فتحول املهاجرون إىل  ، وملالبسات أوضاعهم الثقافيةاألمريكيون اليهود للقوانني العامة لتطور اتمع وقد خضع
وال يزال هذا هو االجتاه السائد، ففيما . تعليمهم اجلامعي، إىل مهنيني ولكن أوالد العمال حتولوا، بعد أن تلقوا. عمال

الرجال  رباع كان أربعة أمخاس الشباب اليهودي ملتحقني باجلامعات، وحصل ثالثة أ1983و 1982 بني عامي
ولعل اندماج اليهود . عليا ونصف النساء على شهادات جامعية، وما يزيد على ثُلثهم حصل على شهادات دراسات

 1973يتبدى يف تعيني هنري كيسنجر وزيراً للخارجية عام  الكامل، وحتوهلم إىل قطاع عضوي يف اتمع األمريكي،

وقد حقق كثري . 1974م الشركات األمريكية وهي شركة دي بونت عام لواحدة من أه وتعيني إرفنج شابريو مديراً
  .اجلماعة اليهودية ثروات ضخمة وأصبحوا من كبار الرأمساليني من أعضاء

 

  "أمركة اليهود الجدد"االندماج الديني والثقافي 
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"Cultural and Religious  Ass imilation "Americanization of the Neo- Jews  

هذه الفترة حيث يتجلَّى ذلك يف إقبال الشباب   معدالت العلمنة آخذة يف التزايد بني األمريكيني اليهود يفيالحظ أن
وقد ورد يف إحدى اإلحصاءات أن . مثل املاسونية والبهائية واالخنراط فيها اليهودي على خمتلف العبادات اجلديدة

أم حمافظون، % 50ذكر  ومن النسبة الباقية،. ون إىل املعبداليهود ال ينتمون إىل أبرشية دينية، أي ال يذهب من% 53
التجديدية ولكن هذه احلركة آخذة يف االنتشار  وهناك نسبة ضئيلة يف حركة اليهودية. أم إصالحيون% 30وذكر 

أما األرثوذكس، . الفرق اليهودية هي صيغ خمفَّفة معلمنة من اليهودية احلاخامية وهذه. واالندماج مع اليهودية احملافظة
من يهود  %10 من جمموع اليهود املرتبطني بأبرشية ما، أي أن األرثوذكس أقل من% 20تزيد نسبتهم عن  فال

ويالحظ أن اليهود . وحسب% 6إىل  ، ورد أن النسبة اخنفضت1983  1982ويف إحصاء لعام . الواليات املتحدة
من % 18وقد حدد . هلا احلفاظ على هويتهم الدينية اإلثنيةخال األرثوذكس يتركزون يف جتمعات سكانية ميكنهم من

ويف . ثقافياً وحسب أن اليهود يشكلون جتمعاً إثنياً% 61اهلوية اليهودية على أساس ديين، بينما يرى  األمريكيني اليهود
% 15، وأن )مشوع السبت% 44ويوقد ) فقط يقيمون الشعائر اخلاصة بالسبت% 5، ظهر أن 1990إحصاء عام 

ولوحظ أن اليهود ال يقيمون الشعائر اليت تتطلب ضبط النفس . شرعياً ميارسون الشعائر اليهودية اخلاصة بالطعام املباح
يهودية يهود أمريكا  يقيمون الشعائر االحتفالية، مثل عيد احلانوكاه وعيد الفصح، وهو ما يدل على أن وتطويعها، بل

كما يدل على أا غري مرتبطة بأداء الفرائض الدينية  ويح عن النفس أو حتقيقها،أمر مرتبط بتزجية أوقات الفراغ والتر
  .وتطويع النفس

 

ولذا، أصبح هذا العيد،  .يهود الواليات املتحدة بعيد التدشني على حنو مبالغ فيه ألنه يقع يف أيام الكريسماس وحيتفل
احلانوكاه جند شجرة احلانوكاه والعم ماكس رجل  نمبعىن من املعاين، هو الكريسماس اليهودي، فإىل جوار مشعدا

. قومية بل إن بعض اليهود حيتفلون بالكريسماس باعتباره مناسبة). لبابانويل أو سانتاكلوز املعادل املوضوعي(احلانوكاه 

الية األمريكية، ديانة تكمل الدميوقراطية الليرب وقد صرح أحد املعلقني بأن اليهودية أصبحت، بالنسبة لألمريكيني اليهود،
القيم  ولذا، فإن اليهودية األمريكية تركز على. أو حىت دينياً باملعىن التقليدي للكلمة ومل تعد انتماًء إثنياً أو قومياً

الثقافية أو القومية أو حىت اجلمالية لليهودية، وإن  األخالقية العامة اليت تتفق مع أخالقيات اتمع، وتستبعد كل اجلوانب
 وتتجلَّى مرونة اليهودية يف الواليات املتحدة، واجتاهها العملي، يف. بشكل سطحي ى بعضها فإا تتقبلهاأبقت عل

ويف استطالع للرأي . األبرشيات اندماج اليهودية احملافظة باليهودية اإلصالحية على مستويات القيادة وعلى مستوى
ليست هلا عالقة البتة مبستقبلهم، أي أا ال عالقة هلا يهوديتهم  ، صرح كل الذين اشتركوا فيه أن1981أُجري عام 

  .ألنفسهم وال حتدد سلوكهم يف الوقت احلاضر وال مشاريعهم يف املستقبل برؤيتهم للعامل أو
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متدينني ويهود إثنيني،  يهود: تنبأت إحدى اإلحصاءات بأن يهود أمريكا سينقسمون، وبشكل حاد، إىل قسمني وقد
اإلثنيني وانغماسهم يف الزواج املختلط، وأن الفريقني قد   الفريقني سيتزايد بسبب تزايد علمنةوأن االستقطاب بني

اإلحصائية  ولكن هذه. زيادة نسبة اخلصوبة ومعدالت التكاثر بني املتدينني وقلة االندماج بينهم يتعادالن يف العدد بسبب
الناحية الثقافية، فقد ازداد اندماج اليهود يف  نائهم، أما منتسقط تزايد معدالت العلمنة بني املتدينني أنفسهم وبني أب

 تزايد عدد الكُتاب األمريكيني اليهود وازدياد بروزهم وجناحهم يف التعبري باللغة الثقافة األمريكية، ويتبدى هذا يف

يتبدى يف واقع أن األمريكيني  كما أن االندماج. اإلجنليزية األمريكية عن جتربة أعضاء اجلماعة يف الواليات املتحدة
وقد حققت . األمريكية املختلفة مثل بقية أعضاء اجلماعات األخرى اليهود يعبرون عن هويتهم اليهودية داخل مؤسسام

الهوتية  إمكانات التعبري، إذ توجد جامعتان يهوديتان ومدرستان طبيتان يهوديتان وثالث مدارس هلم الواليات املتحدة
اليهودية املهمة، ومن بينها متحف لإلبادة  ، وعدد كبري من املتاحف)يشيفا( كبري من املدارس التلمودية العليا عليا وعدد

وهناك مجعية تارخيية يهودية أمريكية عمرها تسعون عاماً، . فيها املتاحف القومية النازية يف واشنطن يف املنطقة اليت توجد
إثين، كما أن هناك العديد من  ية واملعابد املختلفة اليت تالئم كل ذوق وانتماءكبري من املؤسسات الثقافية اليهود وعدد

 )باللغة اإلجنليزية(ويبدو أن الثقافة األمريكية اليهودية املكتوبة . األمريكية أقسام الدراسات العربية واليهودية يف اجلامعات

أساساً يف الواليات املتحدة وليس يف   اليهودية تصدرتتمتع بنوع من االزدهار، حىت أن كل الكتابات املهمة عن العقيدة
واالندماج خيلق مشكلة بالنسبة للمتخصصني يف حقل الدراسات اليهودية إذ  ومع هذا، يالحظ أن تزايد العلمنة. إسرائيل

قافة اليديشية الث وقد حتولت. أقسام الدراسات اليهودية ال جيدون وظائف شاغرة ألن الطلب آخذ يف التقلص أن خرجيي
العربية اجلديدة يف إسرائيل ال تزال ثقافة اإلسرائيليني  ومن املالحظ أن الثقافة اإلسرائيلية. اآلن إىل ما يشبه احلفرية
األخرى غري  ملحوظاً يف األمريكيني اليهود حيث ال يزيد تأثريها عن تأثري الثقافات األجنبية وحدهم وال تؤثر تأثرياً

  .فاعل معها اتمع األمريكي ككلاألوربية اليت يت

 

  اليهود الجدد والصهيونية

Neo- Jews  and Zionism  

ومباشراً يف العامل العريب، وخصوصاً بعد  جتدر مالحظة أن الواليات املتحدة قررت يف هذه الفترة أن تلعب دوراً نشيطاً
 وقد أخذ هذا. ية العربية اليت هددت املصاحل الغربيةالبترول ومع تصاعد حركة القوم هزميتها يف فيتنام وبعد ازدياد أمهية

تدعمها دعماً كامالً، وهو دعم   اليت كانت الواليات املتحدة1967شكل إعطاء إشارة البدء إلسرائيل، فقامت بعملية 
 سياسة احلرب ختلي الواليات املتحدة عن سياسات الوفاق واتباعها توج يف اية األمر باالتفاق اإلستراتيجي وتزامن مع

  .النظام العاملي اجلديد وتوقيع اتفاقيات السالم املختلفة مع الدول العربية الباردة مث ظهور
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اإلسرائيلية إىل صهينة اجلماعة اليهودية يف الواليات  وأدى هذا االقتران شبه الكامل بني املصاحل األمريكية واملصاحل
 وقد تزامن هذا مع تطور آخر. إخل.. بهة ازدواج والء أو تعارض يف املصاحلتعد هناك ش املتحدة بشكل شبه كامل إذ مل

من املمكن أن يطلق عليهم  ال يقل عنه داللة وهو اندماج أعضاء اجلماعة يف اتمع األمريكي بشكل تام حىت أصبح
هان متكاملني ولكنهما وقد يبدو االجتا). أجنلو ساكسوين والواسب هم الربوتستانت البيض من أصل(اليهود الواسب 

  .عميق يف واقع األمر متناقضان بشكل

 

اكتسبت دالالت جديدة متاماً يف  ، قد»يهودية«و» صهيوين«و» يهودي«: ومما جتدر مالحظته أن مصطلحات، مثل
الواليات املتحدة مرتبطة عضوياً بل تكاد تكون متداخلة مع  فقد أصبحت العقيدة اليهودية يف. السياق األمريكي

ورموزها متت  العقيدة اليهودية والصهيونية أُعيد تعريفه حىت ميكن حتقيق الترادف، فاليهودية ولكن كال من. الصهيونية
، وقد جنحت الصهيونية يف أن ترسخ يف )اجلديد العجل الذهيب(علمنتها حبيث حتولت إىل ما يشبه عبادة دولة إسرائيل 

 شرط أساسي لبقاء اليهودية، وأا احلصن الوحيد ضد احنالل اليهودية، بل إن بقاء ذهن اجلميع أن بقاء الدولة الصهيونية

الواليات املتحدة يتصورون اآلن أن  وكما قال احلاخام ألكسندر شندلر، فإن معظم يهود. اليهودية نفسها مرهون ببقائها
وأصبح .  اليهودية انتماًء إثنياً وعرقياًومن مث، أصبحت. حاخامهم األكرب الدولة الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها

املظاهرات من أجل  اهلوية اليهودية يأخذ شكل االخنراط يف التنظيمات اليهودية ذات التوجه الصهيوين، ويف التعبري عن
  .تأييد إسرائيل، وكذلك شكل االعتزاز باهلوية القومية

 

يهود أمريكا ليس تعبرياً عن  املتكرر عن اإلثنية اليهودية بنيميكننا القول بأن تصاعد النربة الصهيونية واحلديث  ولذا
السطحية اليت ال تكلفه (يستمد منه اليهودي املندمج نوعاً من اهلوية  االنعزال ومتاسك اهلوية، وإمنا هي مبرتلة العكاز الذي

ازدادت حدة   األخرى الذينوهو يف هذا ال خيتلف كثرياً عن أعضاء األقليات(على مزيد من االندماج  يساعده) شيئاً
  .علمنة وأمركة حياته وعلى فقدان اهلوية وعلى تقبل) إثنيتهم مع تزايد معدالت االندماج بينهم

 

وأعادت تعريفها ووظفتها لصاحلها، فإن يهود الواليات املتحدة  وإذا كانت الصهيونية قد حورت اليهودية األمريكية
دفتر  يهودية«هيونية، ذلك ألن صهيونيتهم صهيونية توطينية، ومن هنا احلديث عن بالنسبة للص أجنزوا شيئاً مماثالً

. الصهيوين، دون أن يفكر قط يف اهلجرة حني يعبر اليهودي عن يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمستوطَن» الشيكات

نون ويهاجرون إليه، وإمنا أصبحت صهيون أرض امليعاد، البلد الذي حي بل إم طوروا األسطورة الصهيونية، فلم تعد
اإليطاليني، فهم يهود بشرطة  متاماً مثل أيرلندا بالنسبة لألمريكيني األيرلنديني وإيطاليا لألمريكيني »مسقط الرأس«
والوطن األصلي هو املكان الذي يهاجر . يهود/أمريكيون أي (hyphenated Jews هايفنيتيد جوز: باإلجنليزية(
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مضموا  يهود الواليات املتحدة قد قلبوا األسطورة الصهيونية رأساً على عقب وفرغوها من ليه، أي أنمنه اإلنسان ال إ
متاماً مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضموا  القومي االستيطاين وأعطوها مضموناً غري صهيوين، بل معادياً للصهيونية،

  .بدين دون حمتوى ديين، وقومية دون حمتوى قوميفكأن األمر يتعلق  !الديين وأعطوها مضموناً قومياً

 

التظاهرات الصهيونية  ظهور الصهيونية التوطينية اخلالية من املضمون القومي االستيطاين يفسر ظاهرة كثرة والواقع أن
ومع ذلك، ال يذهب أحد . ويهود سوريا يف اهلجرة يهود الفالشاه» حقوق«اليهود السوفييت وكذا » حق«للدفاع عن 

. اهلجرة» واجب«لالستيطان إذ يكتفي بإظهار محاسه الزائد وال يتحدث أحد أبداً عن  من هؤالء املتظاهرين إىل إسرائيل

االستيطان يف إسرائيل ليس  من األمريكيني اليهود يرون أن التفكري جبدية يف% 81ورد يف إحدى اإلحصاءات أن  وقد
ولذلك ال تزال معدالت ! شخصية بالنسبة هلم مجيعاً  سيمثل مأساةمنهم صرح بأن دمار إسرائيل% 83ولكن . ضرورياً

، ومل يهاجر 2964 هاجر 1975 ، ويف عام 7.658 هاجر 1970متدنية، ففي عام  اهلجرة من الواليات املتحدة
مع احلماس  ومن قبيل املفارقات املضحكة أن عدد املهاجرين يتناسب تناسباً عكسياً. 1979آالف عام  سوى ثالثة

ويبلغ جمموع األمريكيني . املهاجرين الصهيوين، فكلما زاد احلماس الصهيوين، ومن مث زادت التظاهرات، نقص عدد
.  يهودياً لكل عام1250مخسني ألفاً على مدى أربعني عاماً، أي مبعدل  اليهود الذين هاجروا إىل إسرائيل منذ تأسيسها

الصهيونية وطنهم األصلي،   ليهود الواليات املتحدة بأن اعتربت الدولةالصهيونية حلت مشكلة اهلوية بالنسبة والواقع أن
األمريكيون اليهود أن يركِّزوا حيام الدينية كلياً على أرض ال  ولكنها من ناحية أخرى زادا تفاقماً إذ كيف يستطيع

حيلم دوماً  اليهودي الذي:  هوينوون اهلجرة إليها؟ ومن هنا، فإن تعريف اليهودي األمريكي أصبح يعيشون فيها بل ال
  !باهلجرة إىل صهيون دون أن تكون لديه أية نية يف أن يفعل ذلك

 

اليهود إليها باحلديث عن فرص العمل  ويالحظ أن أعضاء الوكالة اليهودية حياولون تشجيع اهلجرة إىل إسرائيل وجذب
ي أن جتنيد املهاجرين يتم من منظور أمريكي واستناداً إىل منطق املتوافرة، أ املتاحة وإمكانات الترقي املادي والراحة املادية

حيث توجد فرص  وقد استوطن كثري من األمريكيني الضفة الغربية. عملي وليس إىل منطق صهيوين عقائدي برمجايت
 الصهيونية مستوطنات تتوافر فيها كل سبل اقتصادية أكثر من املوجودة وراء اخلط األخضر وحيث شيدت الدولة

االستيطان دي «، ومساه املعلق العسكري اإلسرائيلي زئيف شيف »اهلواء االستيطان مكيف«وهذا ما مسيناه . الراحة
وإذا . فقط %15 احلقائق املهمة أيضاً أن عدد من زاروا إسرائيل للسياحة من يهود الواليات املتحدة هو ومن. »لوكس

األمريكي سفراً وسياحة لكل أحناء العامل، الكتشفنا أن   قطاعات اتمعوضعنا يف االعتبار أن األمريكيني اليهود من أكثر
  .ولكن يبدو أن غالبيتهم الساحقة تفضل الذهاب جلزر الكارييب .النسبة صغرية إىل حد كبري

 



 
4الد -تور عبد الوهاب املسريي  الدك-نيةموسوعة اليهود واليهودية و الصهيو                                               686  

خمتلف  ومن املعروف أن. يهود أمريكا الصهيوين التوطيين يؤثر يف بعض جوانب سلوكهم السياسي ومع هذا فتوجه
ولكن هذا النمط بدأ يتغير بالنسبة . الدميوقراطي قليات يف الواليات املتحدة تأخذ موقفاً ليربالياً وتصوت للحزباأل

 حني صوت أعداد كبرية منهم ضد ماكجفرن مرشح احلزب 1972اتضح هذا عام  وقد. ألعضاء اجلماعة اليهودية
مثل هذه  سلح، إذ كانت املؤسسة الصهيونية تعتقد أنبسبب مواقفه ضد احلرب الباردة، وسياسات الت الدميوقراطي

 .املواقف قد تضر مبصاحل إسرائيل

 

 أعداداً كبرية من الشباب اليهودي اخنرطوا، أثناء حرب فيتنام، يف صفوف املتمردين وقد الحظ معلق سياسي يهودي أن

املؤسسات اليهودية نفسها اختذت   ولكن.ورافضي احلرب، إذ أن ثُلث أعضاء اليسار اجلديد كانوا من الشباب اليهودي
ومل تصبح املعابد اليهودية مراكز لتزويد املتهربني من اخلدمة باملعلومات  .موقفاً حمايداً يعترب جزءاً من تأييدها إلسرائيل

هرب اليهودي املت ولذا، كان كثري من احلاخامات اليهود يرسلون الشباب. شأا يف هذا شأن بعض الكنائس واملشورة،
وليست اليهودية هي اليت تتحدث عن السالم وعدم  ويالحظ اآلن أن اجلماعات الكاثوليكية. من اخلدمة إىل الكنائس

  .الذرية التسلح وتتخذ مواقف ضد القنبلة

 

والقيادة الصهيونية، إذ جيد هؤالء أنه ليس من  ولكن، ومع هذا، تنشأ أحياناً توترات عميقة بني األمريكيني اليهود
 الصامتة واجلماعات األصولية اليت تطالب بعدم فصل الدين عن الدولة، وهو أمر يتناىف صاحلهم أن يتحالفوا مع األغلبية

ويف اآلونة األخرية، توترت  .مع املوقف التقليدي لليهود الذي يطالب مبزيد من العلمنة ضماناً للحريات واالنعتاق
ألن هذه الدولة تشوه صورم يف جمتمعام بسبب حركة  ولة الصهيونيةالعالقات بني أعضاء اجلماعة اليهودية والد

الدولة  لقد كانت. وترفع شعارات دينية متعصبة تتناقض مع القيم اليت يعيشون على أساسها االستيطان يف الضفة الغربية
نوا يسعدون كثرياً ويتهم الدميوقراطية، وكا ، حمل فخرهم بانتصاراا العسكرية ومؤسساا1967الصهيونية، حىت عام 

ولكن، بعد ظهور التيارات السياسية . ختتلف كثرياً عن قيم اتمع األمريكي اليهودية اليت كانت تستند إىل قيم ال
وتشددها يف مواقفها  ، وبعد تطرف إسرائيل)وهم حييون يف جمتمع يرفع شعار املساواة(الواضحة يف إسرائيل  العنصرية

، فإن يهود الواليات املتحدة مل يعودوا يشعرون )واالعتدال جمتمع يتحدث دائماً عن التكيف والتعقلوهم يف (السياسية 
اليهودي تلك  مث هناك، يف اية األمر، قضية هوية. االحتفاظ مبسافة بينهم وبني الدولة الصهيونية بالفخر بل وحياولون

كما كان حلادثة بوالرد أعمق األثر يف . الدرجة الثانية نهم يهوداً منالقضية األزلية اليت ال جتد حال هلا، واليت قد جتعل م
على  إسرائيل ويهود الواليات املتحدة، إذ أثبتت هلم أن الدولة الصهيونية تؤثر مصلحتها تعميق الفجوة واجلفوة بني

فها واحة الدميوقراطية إسرائيل بوص ومن املتوقع أن يتعمق هذا االجتاه بعد أن قضت االنتفاضة على صورة. مصلحتهم
وهم يكسرون عظام الشباب الفلسطيين ويطاردون األطفال على  فمنظر جنود الدولة الصهيونية. والسالم والتسامح
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أن  ومع هذا فال شك يف. األمريكيني مجيعاً، وأمام جريام، ليس باألمر الذي يدعو للفخر شاشة التليفزيون أمام
  .واألمريكيني اليهود سرائيل ستخفف حدة التوتر بني الدولة الصهيونيةاالتفاقات العربية األخرية مع إ

 

وقد أدرك املؤرخ الروسي اليهودي . بالنسبة للمشروع الصهيوين وميكن القول بأن الواليات املتحدة متثل التحدي األكرب
املشروع  ك فقد تنبأ بفشلاهلجرة اليهودية الشرق أوربية متجه حنو الواليات املتحدة، ولذل سيمون دبنوف أن مسار

ويبدو . أكثر تألقاً وأمهية من فلسطني فالواليات املتحدة كما رآها هي مركز جذب. الصهيوين يف جذب كثافة سكانية
تساقُط  ورمبا كان. اليهودية ال يزال يتجه حنو الواليات املتحدة بالدرجة األوىل أنه كان حمقاً يف رأيه إذ أن مسار اهلجرة

إىل إسرائيل للحصول على تأشرية  أي خروجهم من االحتاد السوفييت زاعمني أم سيهاجرون(السوفييت املهاجرين 
وتزايد عدد املرتدين من اإلسرائيليني، تعبرياً عن احلركة ) املتحدة خروج مث يغيرون اجتاههم ويهاجرون إىل الواليات

  .وهام العقائدية للصهاينةحنو الواليات املتحدة، واليت تعوقها األ الطبيعية لليهود

 

اجلوانب، فهي على حد قول أحد  جاذبية الواليات املتحدة بالنسبة ألعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل متعددة كما أن
فهناك . حيث الشوارع من فضة واألرصفة من ذهب) الذهيب البلد(وهي اجلولدن مدينا » املنفى الذهيب« الكُتاب 

وهي  اللنب والعسل احلقيقية واهلامبورجر، وجيد فيها اليهودي فرصاً اقتصادية ال حد هلا،  هي أرضاجلانب املادي، حيث
وهي بلد آمن ال جيرؤ أحد على . العامل بلد حيقق فيه الفرد مستوى معيشياً واستهالكياً مرتفعاً يعد من أعلى املعدالت يف

. اء اجلماعة اليهودية حقوقهم السياسية واملدنية والدينية الكاملةمنح أعض وهي، يف اية األمر، البلد الذي. مهامجته فيه

الواليات املتحدة  كما أن صورة. سالو بارون إن الواليات املتحدة أول جتربة يهودية حقيقية بعد االنعتاق وقد قال
هود الواليات املتحدة، ويرى ي. ال تتمتع باألمن اجلذابة تناقض بشكل مذهل صورة الدولة الصهيونية الكاحلة، فهي دولة

 وهي دولة تدعي. حماصرة ومهددة، متاماً مثل مدم يف السابق، يف منطقة االستيطان خبلفيتهم الشرق أوربية، أن إسرائيل

علمانية، وهي تعتمد يف بقائها على  أا يهودية، ولكنها يف احلقيقة بغري هوية واضحة، فال هي دولة دينية وال هي
داخل إسرائيل وخارجها، يضطر الصهاينة إىل أن يسقطوا اخلطاب  ومع ضعف العقيدة الصهيونية. ةالواليات املتحد

من  للهجرة ألسباب مادية حمضة مثل التمتع مبستوى معيشي مرتفع، األمر الذي سيزيد وال شك الديين ويهيبوا باليهود
  .جاذبية الواليات املتحدة اليت حتقق هذا املستوى بكل يسر

 

املتحدة ليست  ما حدا بعض اليهود، مثل املؤرخ اليهودي املعاصر ساخار، على أن يصرح بأن الواليات كان هذاورمبا 
وهذا هو ما تدافع عنه صهيونية األقليات أو  (!)منفى وأا وطن قومي لليهود مبعىن أن هناك على األقل وطنني قوميني 
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، صهيونية من يرفضون اهلجرة ويكتفون بالدعم »ونية التوطينيةالصيهي«نسميها  ، اليت)الدياسبورا(صهيونية الشتات 
  .حىت تتاح هلم احلياة يف املنفى الذهيب والتأييد

 

مرهوناً  إىل املؤسسة الصهيونية أنه مع تزايد اعتمادها على الواليات املتحدة أصبح بقاؤها ومما يزيد األمور تركيباً بالنسبة
للجيب الصهيوين، وهو ما يعين ضرورة  يهودية داخل مؤسسات صنع القرار أمر حيويويف الواقع، فإن وجود أقلية . ا

كما أن الدولة الصهيونية، اليت تطالب يهود أمريكا باهلجرة، جتد أن من  .بقاء األمريكيني اليهود يف الواليات املتحدة
 .اإلسرائيلية أال يهاجروا، ويتنازع هذان القطبان السياسة صاحلها أيضاً

 

 قة الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة باألمريكيين السود عال

Relationship between the Jewish Community in the U.S.A. and Afro- Americans  

من بالد العامل اجلديد، فإم جاءوا باعتبارهم مستوطنني غربيني  حينما استوطن اليهود يف الواليات املتحدة ويف غريها
وهو تشكيل  ،)األجنلو ساكسوين على وجه التحديد(يف إطارالتشكيل االستعماري االستيطاين الغريب  وا إليهابيضاً هاجر

عالقة خاصة بني أعضاء اجلماعة  ولكن كان هناك. غريب أبيض حياول غزو العامل وإخضاع سكانه من غري البيض
يهود الذين قاموا باالشتراك يف عملية نقل السود من كانوا من ال اليهودية والسود تتحدد يف أن كثرياً من جتار الرقيق

  .الواليات املتحدة أفريقيا وتوطينهم يف

 

وهو نظام زراعي جتاري شبه  .(«plantations بالنتيشرت» :باإلجنليزية(وقد نشأ يف اجلنوب األمريكي نظام املزارع 
كانت  الل استخدام العمالة السوداء املكثفة اليتإنتاج السلع الزراعية دف الربح من خ إقطاعي شبه عبودي يهدف إىل

االستيطاين األبيض يف اجلنوب  وكان أعضاء اجلماعة اليهودية جزءاً ال يتجزأ من التشكيل. تستجلَب من أفريقيا
وحسب، على عكس الشمال حيث كان التصنيف فيه يتم على  األمريكي، وخصوصاً أن أساس التصنيف فيه كان اللون

 .امتلك أعضاء اجلماعة العبيد وتاجروا فيهم، شأم يف هذا شأن خمتلف أعضاء اتمع وقد. من اللون والدينأساس كلٍّ 

اليهودية يف الدعاية ضد الرقيق  وحينما اندلعت احلرب األهلية األمريكية أو حرب حترير العبيد، كانت مشاركة القيادات
موقف اجلنوب املطالب باالستمرار يف ) الدينية واالجتماعية(ليهودية ا ففي اجلنوب، أيدت املؤسسة. باهتة خافتة للغاية

باستثناء حاالت  ويف الشمال، مل تظهر شخصيات يهودية كثرية معارضة لنظام الرقيق،. مؤسسة الرق احلفاظ على
ام إسحق وايز، شخصية يهودية آنذاك، وهو احلاخ ويالحظ أن أهم. فردية، وهو ما أثار حنق األوساط الليربالية ضدهم

يف أماكن ) بعد حتريرهم(ويبدو أنه، بعد إلغاء نظام الرق بشكل رمسي، وضع السود  .لزم الصمت متاماً جتاه هذه القضية
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أو وجودها احلضاري، ومن مث مل  من اتمع األمريكي حبيث أصبحوا بروليتاريا رخيصة ال حيق هلا التعبري عن ثقافتها دنيا
  .اليهودية البيض واألمريكيني السود  أو خاص بني أعضاء اجلماعةيكن هناك صراع مباشر

 

، فإنه حينما بدأت حركة احلقوق املدنية )ألسباب سنوضحها فيما بعد(الفريقني  ورغم وجود أسباب قوية للصراع بني
 ملحوظ فيها يهودي اخلمسينيات وأوائل الستينيات، للدفاع عن حقوق األمريكيني السود، كان هناك وجود يف أواخر

اليهودية، شأا يف هذا شأن معظم األقليات املهاجرة  ولعل هذا يعود إىل أن اجلماعة. على مستوى القيادات والكوادر
األسر  كما أن أبناء اجليل الثالث من. بالوالء للحزب الدميوقراطي وتنحو منحى ليربالياً اليت تعيش يف املدن، تدين

تشعر بأزمة املعىن وحتاول العثور على  شك قد متت أمركتها وعلمنتها، ومن مث فإا بدأتاليهودية املهاجرة كانت وال 
الذي كان قد تبنى القيم البورجوازية األمريكية، فاخنرط الشباب اليهودي  حلٍّ هلا، ولكنها مل جتده داخل اإلطار اليهودي

  .اليسار وحركات حقوق اإلنسان يف صفوف

 

نيات، بدأ التوتر يظهرولكن، مع أواخر الستي بني أعضاء اجلماعة وبني قيادات حركة السود الشابة، مثل اليهود السود  
 السود والقوة السوداء، وأخذت األمور يف التدهور حبيث  واملسلمني

وثمة . يمكن القول بأن العالقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة اليهودية عالقة ال يمكن وصفها بأنها ودية
 : داءيدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العأسباب عد

 

جنباً إىل  )الساحلية(األمريكيني السود وأعضاء اجلماعة اليهودية يتركزون يف املدن الكربى   من املعروف أن كال من 1
  .جنب، وهو ما يعين قدراً كبرياً من االحتكاك ومن مث التوتر

 

اجلماعات املهاجرة تقطن   املتحدة وهو أن قطاعات كبرية منوهناك منط أساسي للحراك االجتماعي يف الواليات  2
أقدامها وحتقق احلراك االجتماعي، فتترك اجليتو وقاع املدينة  أحياء فقرية يف املدن الساحلية بعض الوقت، إىل أن تثبت

أصل أملاين أم  اء منسو(وهذا ما حدث للمهاجرين اليهود . أحياء الطبقة الوسطى يف الضواحي املنرية املظلم وتنتقل إىل
استقرار أعضاء اجلماعة اليهودية يف الضواحي إىل  وقد أدى. وهو أيضاً ما حدث لإليطاليني وغريهم) من أصل يديشي

 وتقوية عالقتهم بالنخبة احلاكمة، وقد فَقَدت اجلماعة اليهودية ليرباليتها التقليدية إضعاف عالقتهم ببقية أعضاء األقليات

اليهودية ولَّد كثرياً من املرارة يف  وال شك يف أن احلراك الذي حققه أعضاء اجلماعة. قليات املضطهدةوتضامنها مع األ
ومع هذا، فبينما ساعدت املؤسسات األمريكية البيضاء اليهود على . اليهود نفوس السود ألم حضروا قبل املهاجرين
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وظيفية بال وظيفة، طبقة   ضد السود حىت أصبح السود مجاعةباعتبارهم بيضاً، فإا بذلت أقصى جهدها للتمييز احلراك،
  .البيضاء موصدة دوم بال دور وال هوية، وذلك باعتبار أن اهلوية األمريكية

 

اهلدف األول للعنصرية األمريكية حيث توجه هذه العنصرية   ومما جيدر ذكره أن أعضاء اجلماعة اليهودية ليسوا 3
اهلامشية  وهي ال تتوجه حنو اليهود إال يف بعض األوساط العنصرية) ورمبا العرب املسلمني) ودطاقاا ومسها حنو الس

اليهودية عندهم حساسية بالغة جتاه أية  ومع هذا، الحظ الزعماء األمريكيون السود أن أعضاء اجلماعة. املتطرفة
اء اجلماعات اليهودية حنو احتكار دور الضحية هذا االجتاه عند بعض أعض إنَّ. مالحظات قد تشتم منها معاداة اليهود

فاإلعالم األمريكي، الذي  .وإنكار هذا الدور على أعضاء األقليات األخرى، ساهم وال شك يف تصعيد التوتر األزلية،
ليهود أوربا وكأا عملية اضطهاد وإبادة متت باألمس أو  يتسم بوجود يهودي ملحوظ فيه، يركز على اإلبادة النازية

 مبا مت بعد ذلك من مذابح واستغالل وإهانة ألعضاء األقليات األخرى، ودون أي اهتمام نذ دقائق، دون أي اكتراثم

استوديوهات التليفزيون اليت  باألمريكيني السود الذين يعيشون داخل اتمع األمريكي، وعلى بعد خطوات من
ينما األمريكية اليت لعب بعض أعضاء اجلماعة اليهودية دوراً الس كما يشري الزعماء األمريكيون السود إىل أن.تتجاهلهم

كساىل وحمبني  مث اهليمنة عليها، سامهت يف ترويج الصور اإلدراكية السلبية عن السود باعتبارهم ملحوظاً يف تأسيسها
  .للهو

 

األمريكيون السود، حىت االجتماعي، تركوا حياً مثل هارمل، فشغله   وحينما حقق أعضاء اجلماعة اليهودية احلراك 4
السوداء من  السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار املالك وأصحاب حمالت الرهونات يف األحياء أصبح السكان من

البيضاء يف أحياء السود، وهذا يؤدي بطبيعة  أعضاء اجلماعة اليهودية، أي أن اليهودي أصبح املمثِّل األساسي للمؤسسة
  .يلعب فيها اليهود دور املستغل املباشر وهو ما يولِّد الكثري من التوتر ة من االحتكاكاحلال إىل درجة غري عادي

 

يشكلون قطاعاً مهماً يف   ظهرت مجاعات املسلمني السود والقوة السوداء ممن يرون أن أعضاء اجلماعة اليهودية 5
 استغاللياً غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم اجليتو يشكلون جسماً بل إم يذهبون إىل أن اليهود. املؤسسة احلاكمة املستغلة

اجلماعات  والواقع أن رؤية هذه. القيمة خارجه، ومن مث يعوقون ظهور رأمسالية أمريكية سوداء األسود وتصدير فائض
 .السوداء لليهود ال ختتلف كثرياً عن رؤية العرب إلسرائيل
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املتقدمة اليت شغلوها يف اتمع،  ية حياولون احلفاظ على مواقعهموجدت القيادات السوداء أن أعضاء اجلماعة اليهود  6
وقد جتلَّى ذلك يف مدارس نيويورك حينما . السود سيكون على حسام وعبروا عن خماوفهم من أن واقع حتسني أحوال

أغلبية يهودية ساحقة  ضمالباب لتجنيد أعداد أكرب من املدرسني السود، فنظم احتاد املدرسني الذي كان ي تقرر أن يفتح
% 55 حني صوت 1966أخذت شكلها النهائي عام  وميكن القول بأن القطيعة. إضراباً لالحتجاج على هذه اخلطوة

واستمر . نشاط رجال الشرطة وسلوكهم بينما أيدت ذلك أغلبية السود من يهود نيويورك ضد تشكيل جلنة حتقيق بشأن
ختصيص نسبة  ن قيادة اجلماعة اليهودية تعارض نظام النصاب يف التعليم، أيوازداد حدة، فنجد أ هذا النمط وهيمن

املعاملة األفضل ألعضاء األقليات يف التعيني  معينة لألقليات اليت أضريت من التمييز ضدها يف املاضي، كما ترفض نظام
وذلك ٬ (affirmative action األفريماتيف آكشن: باإلجنليزية(» اإلجيايب العمل«يف الوظائف، وهو ما يسمى 

  .النصاب واملعاملة األفضل هو شكل من أشكال التمييز العنصري لصاحل السود وضد اليهود حبجة أن نظام

 

لالرتقاء بامللونني، إىل التحول الذي   يف أعقاب أحداث لوس أجنلوس، أشار بنيامني هوكس، مدير اجلمعية الوطنية 7
تصوره من التركيز على الصناعة واإلنتاج إىل رأمسالية املضاربات مبا تؤدي إليه   انتقل يفطرأ على النظام الرأمسايل الذي

السكك احلديدية ويصنعون  مهما كان الرأمساليون قساة يف املاضي، فإم كانوا على األقل يشيدون: وقال. بطالة من
حفنة من فناين النصب يف وول ستريت ممن لدينا سوى  أما اآلن فليس.. البواخر ويقطعون الغابات ويصنعون شيئاً

  .ويكسبون باليني الدوالرات على حساب صغار الناس يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً

 

مالية، وهو  وكأنه حديث عام عن حتول الرأمسالية األمريكية، من رأمسالية صناعية إىل رأمسالية وقد يبدو هذا احلديث
فرأمسالية املضاربات هذه يتركز  .ا اخلطاب من داخل النسق األمريكي نفسهبالفعل كذلك، ولكن جيب فك شفرة هذ

بنيامني هوكس قد أحجم عن ذكر ذلك مباشرةً حىت ال يتهم  ولعل. فيها أعضاء اجلماعات اليهودية بشكل واضح
 اماً معناهااملصلت، ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك املعاين بني السطور يعرف مت مبعاداة اليهود، السيف

  .احلقيقي

 

منظور يهودي ضيق، واليت تؤكد اقتران مصاحل   تزامن ذلك مع تزايد اهليمنة الصهيونية اليت تطرح كل شيء من 8
أعضاء اجلماعة اليهودية عن القضايا اليت متس الطوائف األخرى، كما تبعدهم عن  اليهود مبصاحل إسرائيل وبالتايل تبعد

االجتماعي الثوري، أو  ومعظم التحالفات ذات التوجه. ثوري قد تتعارض مع مصلحة إسرائيلحتالفات ذات طابع  أية
التسلح، كما أا تقف ضد حماولة فرض السالم  شبه الثوري، عادةً ما تكون ضد سياسة احلرب الباردة وضد تصعيد

وللمعونات األجنبية للحكومات السياسة تعين توجيه معظم االعتمادات للتسلح  األمريكي على العامل ألن مثل هذه
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الالزمة لتنفيذ برامج  وتقليص االعتمادات) أي اليت تساعد على تنفيذ سياسة الواليات املتحدة اخلارجية) »الصديقة«
خارجية تتناقض موضوعياً مع مصلحة إسرائيل اليت  ومن مث، فإن هذه التحالفات تتبنى سياسات. الرفاه االجتماعي

كون الواليات املتحدة قوة إمربيالية عظمى تسعى إىل أن تلعب دوراً نشيطاً  حلرب الباردة، ومنتستمد وجودها من ا
  .كل أحناء العامل مهيمناً يف

 

ولذا، أصبح . يف سياق أفريقي ينحاز إىل العامل الثالث  بدأت األقلية السوداء يف الواليات املتحدة ترى هويتها 9
الصهيونية  ن املنظور الصهيوين الذي يتبناه أعضاء اجلماعة اليهودية، وخصوصاً أن الدولةمتاماً ع منظورها السياسي خمتلفاً

األمريكيني السود مع الفلسطينيني،  كما أن تزايد التعاطف يف صفوف. من أكثر الدول تعاوناً مع جنوب أفريقيا
 الزعيم األفريقي مانديال بأنه يساند حق تفجر هذا التوتر حني صرح وقد. وخصوصاً بعد االنتفاضة، يزيد حدة التوتر

  .يف دولة مستقلة الشعب الفلسطيين

 

يف السلطة يتناسب مع قوا العددية، األمر الذي يهدد   تزايد نفوذ األقلية السوداء، حيث أصبحت تطالب بنصيب 10
  .مكانة أعضاء اجلماعة اليهودية

 

ومع نضج . اليهود مع بعض السود سية، حركة سوداء يقودها كانت حركة احلقوق املدنية، من الناحية األسا 11
احلركة أن تتوىل قيادة نفسها بنفسها وهو ما كان يعين تنحية  أعضاء اجلماعة السوداء يف الواليات املتحدة، حاولت

 غري متعاطفة مع) مثل جيسي جاكسون وفراخان(وخصوصاً بعد ظهور قيادات شابة جديدة  اليهود عن قيادم،

ورمبا كان أندرو ). مثل بايارد راستني) يادات القدمية اليت كانت تؤيد املؤسسة الليربالية البيضاء وإسرائيل دون مناقشةالق
فقد أخذ بزمام املبادرة حني كان رئيساً للوفد األمريكي يف هيئة األمم املتحدة،  يونج منوذجاً جيداً هلذه القيادات الشابة،

بضغط من اجلماعة  دوب منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنه فقد منصبه يف أعقاب ذلكبترتيب مقابلة مع من وقام
  .اليهودية، األمر الذي أثار حفيظة اجلماعة السوداء

 

حمور ) الشعب والدولة) اليت جتعل إسرائيل) الرجعية البيضاء(تزامن ذلك مع ظهور اجلمعيات األصولية املسيحية   12
وتفسر هذه اجلمعيات الكتاب املقدس . اقترابه  الدولة الصهيونية إحدى العالمات علىرؤيتها للخالص، وترى قيام

ذلك برناجماً سياسياً صهيونياً مؤيداً إلسرائيل وإن كان داخله كره عميق لليهود  تفسرياً حرفياً ضيقاً، ومستخلصةً من
واشتراكها بنشاط يف احلرب   نيكسون ورجيان،وإذا أضفنا إىل ذلك سياسة إسرائيل املؤيدة ألمريكا يف عصر. هلم ورفض
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اإلستراتيجية للغرب ويزيد أمهية العرب وخيلق رقعة مشتركة بني  باعتبار أن أي انفراج دويل قد يؤثر يف أمهيتها(الباردة 
م الليربالية وعن القي ، فيمكن فهم أسباب ابتعاد اجلماعة اليهودية تدرجيياً عن األقليات األخرى)املتحدة العرب والواليات

وأصبحت جملة كومنتاري اليت تصدرها اللجنة . التقليدية واكتساب مسات رجعية وحمافظة حىت فَقَد اليهود ليرباليتهم
 منرباً للمدافعني عن احلرب الباردة وسياسة التشدد مع االحتاد) ذات تراث ليربايل وهي جملة(األمريكية اليهودية 

  .السوفييت

 

وقد تعقَد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية،  ن يزول الصراع بني اجلماعتني، فقد ختف حدته،وليس من املتوقع أ
وقد وقعت عدة حوادث . غري ممكنة فهو يشكل جزءاً من بنية اتمع األمريكي ولكن إزالة أسباب هذا الصراع مسألة

 العام مييل إىل تصاعد التوتر بل والسود تبين أن االجتاهاألمريكية اليت تضم أعداداً كبرية من األمريكيني اليهود  يف املدن

 .الصدام

 

  تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية

Organizations  and Societies  of the Jewish Community  

ستها الواليات املتحدة أس احلال مع خمتلف األقليات واجلماعات اإلثنية والدينية، هناك تنظيمات ومجعيات يف كما هو
  .احلاكم اجلماعة اليهودية لرعاية مصاحلها ولتمثيلها لدى اجلهاز

 

العناصر العلمانية اإلثنية، وال تلعب فيه املؤسسة الدينية  وال يزال اإلطار التنظيمي ليهود الواليات املتحدة يمن عليه
حتتفظ  مجاعات وتنظيمات وفروع خمتلفةال يزال يتسم بالفيدرالية القدمية، فهو مقسم إىل  كما أنه. سوى دور ثانوي

وإن كان يالحظ أن اجلهود . مركزية كل واحدة منها باستقالهلا على أن يتم التنسيق فيما بينها من خالل سلطة
إىل جمموعة ضغط قوية قد خلقت إطاراً قوياً للتنسيق بني التنظيمات  الصهيونية الرامية إىل حتويل األمريكيني اليهود

  .كافة والتجمعات

 

املدنية والسياسية ألعضاء اجلماعة اليهودية، والقيام  واملهام التنظيمية املعلنة للمؤسسات اليهودية هي الدفاع عن احلقوق
 غزو«ولكن املنظمة الصهيونية جنحت يف . إخل، وهي وال شك تقوم ذه الوظائف واملهام ...باألنشطة اخلريية املختلفة

ولذا، . واالستيالء عليها (1898) صطلح صهيوين ورد ألول مرة يف املؤمتر الصهيوين الثاين، وهو م»اجلماعات اليهودية
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توظَّف خلدمة الصهيونية، فتتحول هذه املؤسسات إىل مجاعات  سنجد أن معظم املؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية
شكل  خلريية اليت تقوم ا هذه املؤسساتاجلباية الصهيونية واإلسرائيلية، وتأخذ األعمال ا ضغط سياسي ختدم آليات
اجلمعيات واملنظمات الصهيونية  ولذا، تداخلت املؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية مع. إرسال معونات إلسرائيل

  .حىت أصبح من الصعب الفصل بينهما

 

املتحدة، بل يوجد  لوالياتمنظمة أو جهة مركزية واحدة تقوم بتمثيل وإدارة شئون اجلماعة اليهودية يف ا وال توجد
احمللية وتندرج معظمها حتت مظلة منظمات أوسع،  العديد من املنظمات واجلمعيات اليت تقوم ذا الدور على املستويات

 ويعكس هذا الوضع التركيبة الفيدرالية للواليات. املستوى القومي والدويل أيضاً تلعب دور منسق ومنظم ألنشطتها على

وزذلك، توجد بعض املنظمات اليت  وباإلضافة إىل. ع السكان اليهود على مدن كثرية من الواليات املتحدةاملتحدة وت
  . تقوم بأنشطة حمددة على املستوى القومي

 : وأهم المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة هي

 

 National Jewish Community Relations لعالقات اجلماعة اليهودية  الس االستشاري القومي

Advisory Council واختصارها NJCRAC.  الس العالقات1944تأسس عام قةكجهة استشارية ومنس  

Community Relations Councils  108 منظمة يهودية أمريكية على املستوى القومي وال 11ولل 

عن حقوق أعضاء اجلماعة وفض  ت للدفاعوكانت هذه االس قد تشكَّلت يف الثالثينيا. جمالس على املستويات احمللية
ويقوم الس بدور املنسق . التعليم اليهودي على املستويات احمللية الرتاعات بينهم وحماربة التيارات املعادية لليهود ودعم

ل وجتاه وجتاه إسرائي اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة جتاه القضايا السياسية احمللية واخلارجية لالجتاهات داخل
مراكز القوة يف الواليات املتحدة، مثل الكوجنرس  كما يعمل كجماعة ضغط داخل. اجلماعات الدينية واإلثنية األخرى

  .بالقضايا اخلاصة مبعاداة اليهود واحلقوق املدنية وفصل الدين عن الدولة األمريكي واحملاكم الفدرالية، ويهتم

 

 Council of Jewish Federations and ت الرفاه االجتماعي جملس االحتادات اليهودية وصناديق خدما

Welfare Funds واختصارها CJFWF.  س عام800 احتاد يهودي خيدم 200نشاط   لتنسيق1932تأس 

 لتنظيم األنشطة 1895االحتادات قد بدأت تتأسس منذ عام  وكانت هذه. جتمع يهودي يف الواليات املتحدة وكندا
 للجماعة اليهودية على املستويات احمللية ومجع التربعات هلذه األغراض، وأصبحت قيادات الجتماعيةاخلريية واخلدمة ا

الس بدور تنظيمي وتنسيقي يف  ويقوم. هذه االحتادات متثل القيادة الفعلية للجماعة اليهودية على املستوى احمللي
  .من أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة% 95اطه ويغطي نش .جماالت اخلدمة االجتماعية وتدبري املوارد املالية
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املتحدة حيث توفر اجلمعية  جملس االحتادات مركز التنسيق الفعلي بني أعضاء اجلماعة اليهودية يف الواليات ويعترب
لتشاور والتنسيق واختاذ واجلماعات املختلفة داخل اجلماعة اليهودية ل العمومية للمجلس منرباً سنوياً ومركز جتمع لألفراد

  .القرارات

 

 Conference of Presidents of Major  مؤمتر رؤساء املنظمات اليهودية األمريكية الكربى

American Jewish Organizations واختصارها «Presidents' Conference» مؤمتر «أي ٬
قدمي موقف اجلماعة اليهودية يف عرض وت  منظمة يهودية، ويعمل على34، ويضم 1955تأسس عام . »الرؤساء

  .احلكومة األمريكية اخلارجية اخلاصة باجلماعات اليهودية إىل الواليات املتحدة جتاه إسرائيل وجتاه القضايا

 

 واختصارها National Jewish Welfare Board اليهودي الوطين خلدمات الرفاه االجتماعي  الس

JWB.  يف أحناء الواليات املتحدة  أنشطة املراكز االجتماعية اليهودية املنتشرة، ويعمل على تنسيق1917تأسس عام .

  .العاملني يف القوات املسلحة األمريكية ومن مهامه خدمة احتياجات أعضاء اجلماعة اليهودية

 

وهي من أقدم املنظمات اليهودية يف الواليات ٬ American Jewish Committee  اللجنة اليهودية األمريكية
عن احلقوق املدنية  ، واهتمت منذ تأسيسها بالدفاع1906قام اليهود املنحدرون من أصل أملاين بتأسيسها عام  .تحدةامل

اللجنة من خالل أقسامها املختلفة يف نواح عديدة من  وتنشط. والدينية للجماعات اليهودية يف الواليات املتحدة والعامل
وتعترب  .بقضايا التعددية واألسرة اليهودية والعالقات بني اجلماعات الدينيةبصفة خاصة  شئون اجلماعة اليهودية، وتم

برعاية سلسلة من الدراسات واملؤمترات،  اللجنة نفسها بوتقة لصهر أفكار اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة وتقوم
، و برزنت )ي التعليقأ) Commentary كومنتري: مهمتان مها كما أن هلا إصدارات مهمة من ضمنها دوريتان

 وتصدر اللجنة كتاباً سنوياً يسمى الكتاب السنوي). املضارع أي الزمن احلاضر أي الفعل) Present Tense تنس

American Jewish Year Book  كما متتلك مكتبة للتاريخ الشفهي٬.  

 

 دف خلق إطار لعرض 1918تأسس عام  .American Jewish Congress اليهودي األمريكي  املؤمتر

وقد جاءت قيادة املؤمتر . األوىل مصاحل اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة يف مؤمتر السالم عقب احلرب العاملية
الذين كانت تتعارض توجهام الصهيونية والعمالية مع  وأعضاؤه من بني صفوف املهاجرين اليهود من شرق أوربا
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صهيوين قوي،  وقد ظل املؤمتر ذا توجه. ية وقيادا البورجوازية ذات األصول األملانيةاألمريك توجهات اللجنة اليهودية
مبعاداة اليهود والتفرقة العنصرية واحلقوق  كما يلعب دوراً نشيطاً يف القضايا اخلاصة. ومؤيداً إلسرائيل بشكل نشيط

  .الدولة املدنية وفصل الدين عن

 

 يف نيويورك 1943اليهودية الدولية تأسست عام  منظمة للخدمة .(B'nai B'rith بناي بريت( منظمة أبناء العهد 
وهي أكرب املنظمات اليهودية يف الواليات املتحدة من ناحية حجم . واشنطون ومقرها األمريكي والدويل اآلن يف

اجلماعة  ودوقد نظِّمت على هيئة مجعية ماسونية تستهدف توحيد جه.  عضو400.000تضم حوايل  العضوية حيث
 دولة من 30هلا اآلن فروع فيما يزيد على  وقد منت املنظمة منواً كبرياً حىت أصبح. اليهودية والعمل على حتسني أحواهلم

من الكوارث وتنظيم النساء والشباب بقصد تعليمهم وتأهيلهم مهنياً  بينها إسرائيل، حيث تنشط املنظمة يف غوثهم
 Anti  عصبة مناهضة االفتراء1913وقد أسست هذه املنظمة عام . ت هلمالتسهيالت واخلدما وتقدمي خمتلف

Defamation League دف حماربة معاداة اليهود وممارسة التمييز العنصري ضدهم وكذلك  الدفاع عن احلقوق
ألداة األساسية وقد أصبحت هذه العصبة ا. ذا اهلدف وتصدر املنظمة كتباً ومنشورات. املدنية ألعضاء اجلماعة اليهودية

 اليت تعمل من خالهلا على خنق خمتلف االجتاهات املعادية للصهيونية وإسرائيل عن طريق )بناي بريت(ملنظمة أبناء العهد 

  .اامها بأا معادية لليهود

 

 لنداء اليهودياملالية داخل اجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة من خالل ا  وتتم عملية مجع التربعات وتدبري املوارد

من  %80 وتذهب. 1929وهي منظمة تأسست عام  .UJA واختصارها United Jewish Appeal املوحد
٬ UIA واختصارها United Israel Appeal حصيلة التربعات إىل إسرائيل من خالل النداء اإلسرائيلي املوحد

 Joint  توزيعها من خالل جلنة التوزيع املشتركةوخارجية يتم فتخصص ملشاريع حملية%) 20(أما احلصيلة املتبقية 

Distribution Committee واختصارها JDC.  

 

 American فضفاضاً ضمن االحتاد الصهيوين األمريكي  وهناك عدد من املنظمات الصهيونية املنظمة متثل تنظيماً

Zionist Federation. واآلن، . 1948د تضاءلت منذ عام احلركات الصهيونية يف الواليات املتحدة ق إال أن قوة
مؤمتر : األمريكية وعلى رأسها كثرياً من النشاطات واملهام اليت كانت تضطلع ا تقوم ا املنظمات اليهودية فإن

 اليهودية، واللجنة األمريكية اإلسرائيلية للشئون العامة الرؤساء، والس االستشاري القومي لعالقات اجلماعة

American Israeli Public Affairs Committee واختصارها AIPAC «وهذه املنظمات »ايباك ،
  .فعالً يهودية امساً صهيونية
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 : مهاوتنظم المعابد اليهودية والمنظمات الصهيونية حركات للشباب من أه:  حركات الشبيبة

 

  North American Jewish Youth Council جملس الشباب اليهودي يف أمريكا الشمالية

  .American Zionist Youth Foundation ؤسسة الشباب الصهيوين األمريكيم

وتعترب  .The North American Jewish Students Network شبكة الطالب اليهود ألمريكا الشمالية
 World Union of Jewish االحتاد العاملي للطلبة اليهود هذه املنظمة اجلهة املمثلة للطلبة األمريكيني اليهود لدى

Students.  

حتت رعاية احلركة ٬ National Council of Synagogue Youth لشباب السيناجوج الس القومي
  .اإلصالحية

  .حتت رعاية احلركة احملافظة .Atid أتيد

 لالطلبة اليهود من خالل مؤسسة هلي) بناي بريت(وترعى منظمة أبناء العهد . للشباب )بناي بريت(منظمة أبناء العهد 
Hillel Foundation يهود اليت هلا فروع يف كل اجلامعات األمريكية يدرس فيها طلبة أمريكيون.  

 العاملي من خالل القسم األمريكي للمؤمتر واجلماعة اليهودية يف الواليات املتحدة ممثَّلة لدى املؤمتر اليهودي

American Section  يهودية  منظمة32الذي ميثل.  

 

 : زيةات خاصة بضحايا اإلبادة النا كما توجد منظم

 

 The American Gathering and Federation of األمريكي واحتاد الناجني من اهلولوكوست التجمع

Jewish Holocaust Survivors.  ست عاماملختصة بضحايا  ، وتعمل كمظلة لعدد من املنظمات1983تأس
  .اهلولوكوست

 The International Network of Children of اهلولوكوست جني منالشبكة الدولية ألبناء اليهود النا

Jewish Holocaust Survivors.  ست عاموتعمل على استمرار ذكرى اهلولوكوست بني أبناء 1981تأس ،
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واملشاركة يف شئون  اليهود يف العامل، وعلى تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على إبقاء هذه الذكرى حية اجليل الثاين من
  .قضايا اجلماعات اليهوديةو

 جديداً متاماً على الساحة األمريكية، فبعد أن أُحكمت اهليمنة الصهيونية على أعضاء وقد شهدت هذه الفترة تطوراً

الس األمريكي لليهودية وناطوري ) اجلماعة اليهودية، وبعد إحكام احلصار على اجليوب التقليدية املعادية للصهيونية
تصورات للعالقة بني األمريكيني اليهود وإسرائيل، وبني إسرائيل  اعات يهودية صهيونية امساً تطرح، ظهرت مج)كارتا

 وأوىل هذه اجلماعات هي بريرا اليت قُضي عليها يف. بشكل أساسي مع التصورات الصهيونية والفلسطينيني، تتناقض

شخصيات أمريكية يهودية  الحظ كذلك ظهوروي. أواخر السبعينيات، مث ظهرت بعد ذلك األجندة اليهودية اجلديدة
وبعض هؤالء يرفض الصهيونية من منظور . تشومسكي ستون، ونعوم. إف. آي: قومية تقف ضد الصهيونية من أمهها

  .إنساين يهودي

 

ر مليون دوال 500اليت جيدر تسجيلها أن معظم التربعات اليت يتم مجعها تذهب إىل إسرائيل، فمن حنو  ومن املفارقات
، وهو ما يترك مؤسسات %50أكثر من   مليون دوالر، أي300يذهب إىل إسرائيل حنو ) يف الثمانينيات(سنوياً 

اعتمادات كافية، األمر الذي ازداد حدة يف عصر رجيان بعد أن تقلصت  الرعاية اليهودية يف الواليات املتحدة دون
وجود امليزانيات   من بيوت العجزة اليهود املهددة بالغلق لعدموعلى سبيل املثال، يوجد كثري. االجتماعي ميزانيات الرفاه

أصبحت باهظة التكاليف على أولياء األمور،  الكافية، كما أن مصاريف مدارس األحد العربية آخذة يف االزدياد حبيث
ويالحظ كذلك أن . االستمرار يف حبوثه إال بدعم من احلكومة األمريكية من) ييفو(ومل يتمكن معهد البحوث اليديشية 

استبعاد أن معدالت  مراكز الدراسات اليهودية يف اجلامعات آخذة يف التقلص للسبب نفسه، وإن كان ال ميكن كثرياً من
تزايد معدالت االندماج، يف اختفاء التعليم اليديشي  وتتجلى هذه الظاهرة، أي. االندماج املتزايد من األسباب األساسية

ولوحظ مؤخراً انصراف يهود . اليديشية، ما عدا جريدة يومية تعيش على املعونات لنشراتمتاماً، وكذلك خمتلف ا
من مجلة التربعات  %25 من كبار املتربعني يدفعون% 1فقد لوحظ أن . عن املسامهة يف النداء اليهودي املوحد أمريكا
ري اليهودية مل يعودوا تقريباً يتربعون من اجلماه منها، أي أن صغار املسامهني% 80من املتربعني يدفعون % 10وأن 

 .أعلم واهللا. للدولة الصهيونية
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	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﺴﻨﺭﻓ
	  France at the Present
	  :ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ ﻥﻴﺒﻴ ﻝﻭﺩﺠ ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓﻭ
	  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﻬﺘﺒﺴﻨ/ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﺩﻋ/ ﺔﻨﺴﻟﺍ
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻲﻫ ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃﻭ

	 ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ :ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﻰﺘﺤ ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  England from the Middle Ages to the Renaissance
	  :ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺓﺩﻌﻟ ﺭﻭﻫﺩﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺫﺨﺃ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻊﻀﻭ ﻥﻜﻟﻭ
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﺫﻨﻤ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  England since the Renaissance
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﺩﻋ / ﺔﻨﺴﻟﺍ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	  England at the Present
	  :ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻲﻫ ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃﻭ
	  :ﻲﻬﻓ ،ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃ
	The Zionist Feder ation of Great Britain and  ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃﻭ ﻰﻤﻅﻌﻟﺍ ﺎﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻟ ﻲﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ  1
	  .Ireland
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﻉﺯﻭﺘﺘﻭ :ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ  2

	 ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ :ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﻰﺘﺤ ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	  Germany from the Middle Ages to the Renaissance
	  ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋ ﺫﻨﻤ ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	  Germany since the Renaissance
	  :ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺄﺒ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻰﻟﺇ ﺎﻨﻫ ﺭﻴﺸﻨﻭ
	  "1898-1815" ﻙﺭﺎﻤﺴﺒ ﻥﻭﻓ ﻭﺘﻭﺃ
	  Otto "Von" Bismark

	 ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇﻭ ﺍﺩﻨﻟﻭﻫﻭ ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ :ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﺴﻤﻨﻟﺍ
	  Austria
	  ﺍﺩﻨﻟﻭﻫ
	  Holland
	  :ﺎﻬﻤﻫﺃ ﻥﻤ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻅﺘﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺍﺩﻨﻟﻭﻫ ﻲﻓ ﺩﺠﻭﺘﻭ
	  ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇ
	  Italy

	 "ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﺭﻭﻬﻅ" ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ :ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﻭﺃ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ
	  Yiddish or East European Jews
	  ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ
	  East European Jews
	  ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, to the Sixteenth Century
	  ﻕﺍﺯﻭﻘﻟﺍ ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﺍ ﻰﺘﺤ ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, from the Sixteenth Century to the Uprising of the Cossacks
	  "ﺎﺘﺨﻼﺸ" ﻥﻭﻴﺩﻨﻟﻭﺒﻟﺍ ﺀﻼﺒﻨﻟﺍ
	  Polish Nobility "Szlachta"
	  :ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻭ ﺔﻴﻠﺨﺍﺩ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺓﺩﻋ ﻊﻤ ﺀﻼﺒﻨﻟﺍ ﺔﻁﻠﺴ ﻥﻴﻨﻘﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺕﻨﻤﺍﺯﺘﻭ
	  ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﺍﺯﻭﻘﻟﺍ ﺔﻀﺎﻔﺘﻨﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, from the Cossack Uprising to the Partition
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷ ﻲﻔﻴﻅﻭﻟﺍﻭ ﻲﻘﺒﻁﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻥﺎﻜ ،ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﻲﻓﻭ
	  ﻕﺍﺯﻭﻘﻟﺍ
	  Cossacks
	  ﻙﺎﻤﺩﻴﺎﻬﻟﺍ
	  Haidmaks
	  ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ /ﺩﺒﻌﻤﻟﺍ
	  Fortress Synagogue
	  ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ/ﺩﺒﻌﻤﻟﺍ
	  ﺔﻌﻠﻘﻟﺍ/ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ

	 ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ :ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻡﻴﺴﻘﺘ
	  Partition of Poland
	  :"1772" ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1793" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1795" ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1815" ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  :"1939" ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ
	  ﻥﺎﻨﺯﻭﺒ
	  Poznan
	  :ﻥﻴﺘﻠﻜﺸﻤ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻥﺎﻨﺯﻭﺒ ﻊﻀﻭ ﺏﺒﺴﺘﻭ
	  "1935-1867" ﻲﻜﺴﺩﻭﺴﻠﻴﺒ ﻑﻴﺯﻭﺠ
	  Jozef Pilsudski
	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland, from the Partition to the Second World War
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺤﻹﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﺩﻭﻬﻴ ﺔﻟﺯﻋ ﻡﻬﻓ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	 ﻥﻬﻤﺒ ﻡﻬﻋﻼﻁﻀﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺯﻜﺭﺘ ﺔﺒﺴﻨ ﺕﻨﺎﻜ ،1921 ﻡﺎﻋ ﺔﻴﺸﻋﻭ
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺢﻀﻭﻤ ﻭﻫ ﺎﻤﻜ ،ﻲﻤﻭﻘﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻥﻋ ﻱﺭﻫﻭﺠ ﻝﻜﺸﺒ ﻑﻠﺘﺨﻴ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﻑﺌﺎﻅﻭﻭ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ
	  Poland from the Second World War to the Present
	  :ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻅﺘﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﻥﻤﻭ

	 1855 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﺭﺼﻴﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻭﺭ :ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺍﺩﻨﻟﻭﺒﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  Russia, from the Ninth Century to the First Partition of Poland
	  1855 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺍﺩﻨﻟﻭﺒ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  Russia, from the Partition of Poland to1855
	  "1825-1801" ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺩﻨﺴﻜﻟﺃ
	  Alexander I
	  "1855-1825" ﻝﻭﻷﺍ ﻻﻭﻘﻴﻨ
	  Nicholas I
	  ﺎﻴﺴﻭﺭ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ
	  Pale of Settlement
	  :ﺎﻤﺎﻤﺘ ﻯﺭﺨﻷﺍ ﻥﻋ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺯﻴﻤﺘﺘ ﻕﻁﺎﻨﻤ ﺙﻼﺜ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺘﺘ ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ ﺕﻨﺎﻜﻭ
	 ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﺔﺒﺭﺠﺘ ﻝﻭﺼﻓ ﻡﻫﺃ ﻥﻤ ،ﻥﺎﻁﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ ﻝﺨﺍﺩ ،ﻱﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻤﺠﺘﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻥﺃ ﻊﻗﺍﻭﻟﺍﻭ
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻸﻟ ﻙﻟﺫﻭ ،ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ
	  ﺎﺴﻴﺩﻭﺃ
	  Odessa
	  ﺱﻴﻭﺭﺘﻟﺍ
	  Russification

	 ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ ﻉﻻﺩﻨﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﺭﺼﻴﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻭﺭ :ﺭﺸﻋ ﻯﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  1881 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ 1855 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  Russia, from 1855 to 1881
	  ﺔﻴﺭﺼﻴﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻭﺭ ﻲﻓ ﺙﻴﺩﺤﺘﻟﺍ ﺭﺜﻌﺘ
	  Setbacks of Modernization in Tsarist Russia
	  "1881-1855" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺭﺩﻨﺴﻜﻟﺃ
	  Alexander II
	  "1917" ﺔﻴﻔﺸﻠﺒﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ ﻰﺘﺤ 1881 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	  "Russia, from 1881 to the Bolshevik Revolution "1917
	  "1894-1881" ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺭﺩﻨﺴﻜﻟﺃ
	  Alexander III
	  "1918-1894" ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻻﻭﻘﻴﻨ
	  Nicholas II
	  ﻭﻴﺎﻤ ﻥﻴﻨﺍﻭﻗ
	  May Laws

	 ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ :ﺭﺸﻋ ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻰﺘﺤ 1917 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ
	  The Soviet Union, from 1917 to the Second World War
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ
	  The Soviet Union, from the Second World War to the Present
	  :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺒﻴﻜﺭﺘ ﺔﻨﺴﻤ ﺔﻋﺎﻤﺠ ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍﻭ
	 1989ﻭ 1979 ﻡﺍﻭﻋﻷ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺤﻺﻟ ﺎﻌﺒﺘ ﺔﻴﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘ ﻥﻴﺒﻴ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩﺠﻟﺍﻭ
	  :1992ﻭ
	 " ﻑﻻﻵﺎﺒ ﺩﺍﺩﻋﻷﺍ " 1992 ﻡﺎﻋ / 1989 ﻡﺎﻋ / 1979 ﻡﺎﻋ / ﺔﻴﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ
	 ﻲﻤﺴﺭﻟﺍ ﺀﺎﺼﺤﻹﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﺠ ﺩﻘﻓ ،ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷ ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻊﻀﻭﻟﺎﺒ ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻤﺃ
	  :ﺕﻴﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ 1959 ﻡﺎﻌﻟ
	  :1992 ﻡﺎﻋ ﺀﺎﺼﺤﻹ ﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﻭﻐﻠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻗﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺎﻌﺒﺘ ﺕﻴﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻉﺯﻭﺘ ﻥﻴﺒﻴ ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩﺠﻟﺍﻭ
	 ﻲﻫ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺔﻐﻟ ﻥﻭﺭﺒﺘﻌﻴ ﻥﻤ ﺔﺒﺴﻨ / ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺩﺍﺩﻋﺃ / ﻲﺘﻴﻓﻭﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻰﻓ ﺩﻭﻬﻴﻠﻟ ﺔﻴﻗﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻠﺼﻷﺍ ﻡﻬﺘﻐﻟ

	 ﺭﺠﻤﻟﺍﻭ ﺎﻴﻨﺎﻤﻭﺭﻭ ﺎﻴﺸﻴﻟﺎﺠﻭ ﺎﻴﻨﺍﺭﻜﻭﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴ :ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﻴﻨﺍﺭﻜﻭﺃ
	  Ukraine
	  "1926-1879" ﺍﺭﻭﻴﻠﺘﺒ ﻥﻭﻤﻴﺴ
	  Simon Petlura
	  ﺎﻴﻨﺍﻭﺘﻴﻟ
	  Lithuania
	  ﺎﻴﺸﻴﻟﺎﺠ
	  Galicia
	  ﺎﻴﻨﺎﻤﻭﺭ
	  Rumania
	  ﺭﺠﻤﻟﺍ
	  Hungary

	 ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﺎﻬﻤﻟﺎﻌﻤﻭ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ
	Number of the Jewish Communities in Latin America and Their Main Demographic 
	  Traits
	 ﻰﻟﺇ ﻲﻠﻴﺸ ﺩﻭﻬﻴ ﺩﺩﻋ ﺯﻔﻗﻭ ،ﺎﻔﻟﺃ 385 ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ ﺩﻭﻬﻴ ﺩﺩﻋ ﻎﻠﺒ ،ﺕﺎﻴﻨﻴﺴﻤﺨﻟﺍ ﻲﻔﻓ .ﺩﺌﺎﺴﻟﺍ ﻭﻫ ﻁﻤﻨﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﻅﻭ
	 ﺎﻤﻜ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﺩﻭﻬﻴ ﺩﺍﺩﻌﺘ ﻥﺎﻜ ،1970 ﻡﺎﻋ ﻲﻓﻭ .ﺎﻔﻟﺃ 125 ﻝﻴﺯﺍﺭﺒﻟﺍﻭ ،ﺎﻔﻟﺃ 38 ﻱﺍﻭﺠﻭﺭﻭﺃﻭ ،ﺎﻔﻟﺃ 32
	  :ﻲﻠﻴ
	  ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺕﺎﻴﻭﻫ
	  Identities of the Members of the Jewish Communities in Latin America
	  ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻑﺌﺎﻅﻭ
	  Occupations of the Members of the Jewish Communities in Latin America
	  ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻥﻴﻁﻭﺘ
	  Settlement of the Members of the Jewish Communities in Argentina
	  ﺔﻤﻜﺎﺤﻟﺍ ﺏﺨﻨﻟﺎﺒ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﻗﻼﻋ
	Relationship between Members of the Jewish Communities and the Ruling Elites 
	  in Latin America
	  ﻥﺭﺎﻘﻤﺭﻭﻅﻨﻤ :ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻥﻤ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻟﺍ
	The Jewish Communities in Latin America and the United States: Comparative 
	  Perspective
	  ﻥﻴﺘﻨﺠﺭﻷﺍ
	  Argentina
	  ﻝﻴﺯﺍﺭﺒﻟﺍ
	  Brazil

	 ﺍﺩﻨﻠﻴﺯﻭﻴﻨﻭ ﺎﻴﻟﺍﺭﺘﺴﺃﻭ ﺍﺩﻨﻜﻭ ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﺏﻭﻨﺠ :ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺃ ﺏﻭﻨﺠ
	  South Africa
	  ﺍﺩﻨﻜ
	  Canada
	  ﺍﺩﻨﻠﻴﺯﻭﻴﻨﻭ ﺎﻴﻟﺍﺭﺘﺴﺃ
	  Australia and New Zealand

	 ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﻰﺘﺤ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻋ ﺔﻤﺩﻘﻤ :ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ
	  United States: General Introduction
	   ﺓﺩﺭﺎﻁ ﺭﺼﺎﻨﻋ ﺓﺩﻋ ﻊﻤ ﺕﻨﻤﺍﺯﺘ ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺠﻬﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻥﻜﻟﻭ 
	  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺤﺍﺭﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ﻡﻴﺴﻘﺘ ﻥﻜﻤﻴﻭ
	  ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻭﺌﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ / ﺩﺩﻌﻟﺍ / ﺔﻨﺴﻟﺍ
	  ﺔﻴﻟﺎﻴﻨﻭﻟﻭﻜﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	  The Colonial Era
	  :"1664  1654" ﺩﺭﺎﻔﺴﻟﺍ:ﺔﻴﺩﻨﻟﻭﻬﻟﺍ ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ "ﺃ
	  :"1776  1664" ﻥﺎﻤﻟﻷﺍ ﺯﺎﻨﻜﺸﻹﺍ ﻝﻭﺼﻭ ﺔﻴﺍﺩﺒ :ﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺍ ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ "ﺏ
	  "1820-1776" ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	  The First German Era "1776-1820"
	  "1880-1820" ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ
	  The Second German Era "1820-1880"

	 1971 ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻑﺼﺘﻨﻤ ﺫﻨﻤ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ :ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  "1922-1880" ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ
	  The Beginning of the Yiddish Era "1880-1922"
	  "1945-1929" ﻥﻴﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅﻭ ﺔﻴﺸﻴﺩﻴﻟﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ
	  The End of the Yiddish Era and the Emergence of American Jews "1929-1945"
	  "1970-1945" ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻥﻭﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻭﺃ ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Neo-Jews or Jewish Americans "1945-1970"
	  ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﺎﻬﻤﻟﺎﻌﻤﻭ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺩﺍﺩﻌﺘ
	  Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main Demographic Traits
	  ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻑﺌﺎﻅﻭ
	  Occupations of the Neo-Jews
	  "ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻜﺭﻤﺃ" ﻲﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﺝﺎﻤﺩﻨﻻﺍ
	  Cultural and Religious Assimilation "Americanization of the Neo-Jews"
	  ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍﻭ ﺩﺩﺠﻟﺍ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ
	  Neo-Jews and Zionism
	  ﺩﻭﺴﻟﺍ ﻥﻴﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺎﺒ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋ
	  Relationship between the Jewish Community in the U.S.A. and Afro-Americans
	 ﺔﻤﺜﻭ .ﺔﻴﺩﻭ ﺎﻬﻨﺄﺒ ﺎﻬﻔﺼﻭ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺀﺍﺩﻭﺴﻟﺍ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴ
	  :ﺀﺍﺩﻌﻟﺍ ﺍﺫﻫﻭ ﺭﺘﻭﺘﻟﺍ ﺍﺫﻬﻟ ﺔﻴﻭﻴﻨﺒ ﺓﺩﻴﺩﻋ ﺏﺎﺒﺴﺃ
	  ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺕﺎﻴﻌﻤﺠﻭ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘ
	  Organizations and Societies of the Jewish Community
	  :ﻲﻫ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃﻭ
	  :ﺎﻬﻤﻫﺃ ﻥﻤ ﺏﺎﺒﺸﻠﻟ ﺕﺎﻜﺭﺤ ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻟﺍ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﺒﺎﻌﻤﻟﺍ ﻡﻅﻨﺘﻭ :ﺔﺒﻴﺒﺸﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤ 
	  :ﺔﻴﺯﺎﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﺒﻹﺍ ﺎﻴﺎﺤﻀﺒ ﺔﺼﺎﺨ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤ ﺩﺠﻭﺘ ﺎﻤﻜ 
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